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Dossier complementar I 

Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo de todo o processo de investigação 

2012  

3 Março Breve troca de ideias com algumas alunas do II curso de fisioterapia, área de 

especialização saúde da muher, acerca do que seria interessante saber sobre a 

incontinência urinária nas mulheres  e o encaminhamento destas doentes para a 

fisioterapia. 

20 Março Primeiro contacto com o ACES I - Lisboa Norte: pedido de autorização para a 

realização do estudo neste agrupamento de centros de saúde. 

25 Abril Confirmação da aprovação do projeto de investigação em conselho de mestrado. 

Abril e Maio Reuniões com as alunas do II curso de fisioterapia, área de especialização saúde da 

muher, para o desenvolvimento do questionário através de “brainstorming”. 

4 Maio Início dos contactos para a constituição do painel de experts. 

10 Maio Distribuição dos questionários para apreciação do painel de experts (1ª consulta). 

20 Junho Receção do último questionário sujeito à apreciação do painel de experts  

(1ªconsulta). 

20 Junho Após vários contactos telefónicos, novo mail enviado ao Conselho Clínico do 

ACES I - Lisboa Norte com o pedido de autorização para a realização do estudo. 

27 Junho Autorização do Conselho Clínico do ACES I - Lisboa Norte. 

2 Julho Distribuição dos questionários para apreciação do painel de experts (2ª consulta). 

16 Julho Receção do último questionário sujeito à apreciação do painel de experts 

(2ªconsulta). 

25 Julho Conclusão do questionário após as duas rondas de consulta. 

Final de Julho 

a Setembro 

Contactos com as Unidades do ACES I - Lisboa Norte. 

3ª Setembro  Início da entrega dos questionários nas Unidades do ACES I - Lisboa Norte. 

2ª semana 

Outubro 

Recolha dos últimos questionários nas Unidades do ACES I - Lisboa Norte. 

Outubro Análise e tratamento dos dados recolhidos. Discussão e conclusões. 

 29 Novembro Entrega do Projecto de Investigação. 

 

 


