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CONTINGUT DCONTINGUT DCONTINGUT DCONTINGUT D’UN PROTOCOL DE RECERCAUN PROTOCOL DE RECERCAUN PROTOCOL DE RECERCAUN PROTOCOL DE RECERCA 

Contingut del protocolContingut del protocolContingut del protocolContingut del protocol 
A la taula 1 s’enumeren, en forma d’esquema, els apartats que han de figurar en el protocol d’un projecte 
de recerca. Aquests hauran d’adaptar-se als requisits de cada convocatòria. 
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Guies dGuies dGuies dGuies d’ajuda al disseny dajuda al disseny dajuda al disseny dajuda al disseny d’una recercauna recercauna recercauna recerca 
 
Existeixen diverses guies específiques, per a cada tipus de disseny de recerca, que representen 
una gran ajuda en la seva elaboració i faciliten posteriorment la seva avaluació, realització i 
publicació. La revista Medicina Clínica va publicar l’any 2005 un suplement que conté 
comentades i adaptades a l’espanyol la majoria d’aquestes llistes de comprovació, que es poden 
localitzar la següent pàgina: 
http://www.elsevier.es/revistas/ctl_servlet?_f=7010&sumarioid=13003633. 
 
A la taula 2 s’exposa una llista de les principals guies segons el tipus d’estudi i on es poden 
localitzar. 
 
 

Taula 2Taula 2Taula 2Taula 2 Principals guies dPrincipals guies dPrincipals guies dPrincipals guies d’avaluaciavaluaciavaluaciavaluació 
    

Nom de la guNom de la guNom de la guNom de la guiiiiaaaa                                Tipus de disseny               LocalitzaciTipus de disseny               LocalitzaciTipus de disseny               LocalitzaciTipus de disseny               Localització    
CONSORTCONSORTCONSORTCONSORT    Assaig clínic  

aleatori  
http://www.consort-statement.org 

CONSORT CLUSTERCONSORT CLUSTERCONSORT CLUSTERCONSORT CLUSTER    Assaig clínic  http://www.consort-statement.org 

TRENDTRENDTRENDTREND    Estudis  
d’intervenció  
no aleatoritzats  

http://www.cdc.gov/trendstatement/docs/AJPH_Mar2004_Trendstatement.pdf 

QUORUM QUORUM QUORUM QUORUM     
CASPCASPCASPCASP    

Revisions sistemàtiques 
d’assaigs clínics  

http://www.elsevier.es/revistas/ctl_servlet?_f=7010&sumarioid=13003633 

MOOSE MOOSE MOOSE MOOSE     Revisions sistemàtiques 
d’estudis observacionals  

http://jama.ama-assn.org/cgi/reprint/283/15/2008 

STROBESTROBESTROBESTROBE    Estudis  
observacionals  

http://www.strobe-statement.org 

STARDSTARDSTARDSTARD    Estudis de precisió 
diagnòstica  

http://www.stard-statement.org 

REMARKREMARKREMARKREMARK    Estudis de precisió 
pronòstica  

http://www.elsevier.es/revistas/ctl_servlet?_f=7010&sumarioid=13003633 

AVALUACIAVALUACIAVALUACIAVALUACIÓ    
ECONECONECONECONÒMICAMICAMICAMICA    

Estudis d’avaluació 
econòmica  

http://www.elsevier.es/revistas/ctl_servlet?_f=7010&sumarioid=13003633 
http://www.redcaspe.org/ 
herramientas/lectura/11economica.pdf 
http://www.joannabriggs.edu.au/pdf/JBIReviewManual_CiP11449.pdf 

SANDELOWSKISANDELOWSKISANDELOWSKISANDELOWSKI    
GGGGÁLVEZLVEZLVEZLVEZ----TOROTOROTOROTORO    
CASPCASPCASPCASP    

Estudis qualitatius  http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/1_1Final/pdf/sandeleng.pdf 
http://www.index-f.com/index-enfermeria/40-41revista/40-41_articulo_51-57.php 
http://www.index-f.com/index-enfermeria/42revista/42_articulo_39-43.php 
http://www.chsrf.ca/kte_docs/casp_qualitative_tool.pdf 

    

 

 
D’altra banda, EQUATOR Network  és una iniciativa internacional que cerca millorar la 
qualitat de les publicacions científiques mitjançant la promoció de la transparència i la precisió 
de les publicacions sobre recerca en salut.  
 
Ofereix una recopilació de guies, llistes de comprovació, i eines per a l’avaluació de 
publicacions en funció del seu disseny metodològic. Per exemple, conté guies de diferents 
dissenys d’estudi com: estudis experimentals, observacionals, de precisió diagnòstica, revisions 
sistemàtiques, de recerca qualitativa, estudis amb metodologia mixta, avaluacions econòmiques, 
estudis de millora de la qualitat, etc. Es tracta d’una fantàstica pàgina web, que s’actualitza 
periòdicament:  
 
 



http://www.equator-network.org/resource-centre/library-of-health-research-reporting. 
 Actualment, i gràcies a la traducció de la Organitzación Panamericana de la Salud, existeix 
aquest mateix recurs en castellà:  
http://www.espanol.equator-network.org/centro-de-recursos/biblioteca-para-la-presentacion-de-i
nformes-de-investigacion-sanitaria/ 

 
Parts d’un protocol de recerca 
 
Títol: ha de ser curt, precís, concís i atractiu. És convenient que indiqui l’acció que se’n 
realitzarà, el tipus de pacients i l’àmbit. Si és possible, podria anticipar-se’n el disseny. Es 
recomana no excedir-se de 25 paraules ni utilitzar acrònims. 
 
Resum: síntesi estructurada de tot el projecte. Generalment en 250 paraules s’ha de descriure de 
manera clara i concisa l’objectiu, el disseny, l’àmbit d’estudi, els subjectes, els instruments que 
s’utilitzaran, les variables més importants i l’anàlisi estadística En molts casos també s’inclouen 
els resultats esperats, l’aplicabilitat i la rellevància de l’estudi.  
 
Paraules clau: es tracta de termes que representen allò que es vol investigar. Haurien de ser 
expressats en espanyol i anglès i preferiblement utilitzar els termes MESH. 
 
Antecedents i estat actual del tema: en iniciar el procés de recerca, es realitzarà una revisió 
exhaustiva del coneixement científic, a través de la identificació, localització i revisió 
sistemàtica de la bibliografia sobre el tema, tant internacional com nacional. S’ha de mostrar la 
familiaritat dels investigadors amb el tema, quins estudis s’estan realitzant i quines preguntes 
queden per respondre. D’aquesta manera s’obté una visió general de l’estat actual del tema i es 
deriva la necessitat de realitzar l’estudi en qüestió. 
De la seva lectura han de deduir-se les preguntes de recerca, les hipòtesis i els objectius. 
 
Justificació: descripció del perquè cal realitzar l’estudi, la seva rellevància, quina informació o 
matisos aporta novament el projecte i l’adequació del projecte a les prioritats de la convocatòria.  
 
Bibliografia:  les cites han d’estar referenciades en el text a l’apartat d’antecedents i justificació. 
Convé numerar-les en el mateix ordre en què s’han citat en l’apartat d’antecedents.  
Preferiblement s’han d’incloure les cites més rellevants i actuals de revistes amb factor 
d’impacte, indexades en bases de dades bibliogràfiques internacionals i d’autors experts en el 
tema.  
Han de seguir les normes de Vancouver 
(http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.htlm). 

Hipòtesi: la recerca té el seu fonament en la necessitat de respondre una bona pregunta de 
recerca. Una vegada plantejada la pregunta, aquesta s’ha de sotmetre a verificació, mitjançant la 
formulació d’una o diverses hipòtesis. Les hipòtesis permeten valorar l’originalitat, factibilitat i 
rellevància del projecte. Han de definir-se per endavant, de manera clara, precisa, factible, 
simple i específica.  
 
Objectius: les hipòtesis requereixen per a la seva verificació la formulació d’uns objectius. 
Aquests objectius seran concrets, clars, congruents, rellevants, avaluables i abastables. Han de 
permetre validar o refutar parcial o totalment les hipòtesis. 
 
Els objectius han de ser adequats a la hipòtesi plantejada i s’han de tenir en compte en la revisió 
bibliogràfica i els coneixements sobre el tema. El seu nombre ha de ser limitat i s’ordenaran 
segons el grau d’importància. D’aquesta manera es descriuen objectius primaris (que responen a 
la pregunta principal de la recerca) i secundaris (es refereixen als aspectes parcials de la 
recerca).  



 
Metodologia: consisteix en l’explicació dels procediments que s’aplicaran per assolir els 
objectius. La descripció de la metodologia ha de ser sintètica, clara i precisa. S’han de detallar 
els següents aspectes: 
 
• Disseny: ha de detallar-se el tipus d’estudi que se’n realitzarà. Abans d’iniciar l’estudi ha de 
seleccionar-se acuradament el procés a través del qual s’obtindran les dades o variables que 
seran objecte de l’estudi. Per fer-ho, s’escollirà el tipus d’abordatge (experimental, 
observacional, epidemiològic, històric, assaig clínic, entre altres) que s’adeqüi millor a 
l’objectiu del projecte i serà descrit de manera clara i concisa. 
 
• Població de referència: és la població que fa referència a l’objectiu de l’estudi i a què 
s’espera generalitzar els resultats. 
 
• Població d’estudi: prové de la població de referència i queda definida pels criteris de selecció 
establerts pels investigadors. De la població d’estudi s’obtindrà finalment la mostra de 
participants. 
 
• Criteris d’inclusió i exclusió: s’especifiquen les característiques que han de complir els 
pacients perquè la selecció es realitzi de la forma més homogènia possible. En aquests criteris és 
important determinar les característiques sociodemogràfiques, característiques del problema de 
salut, aspectes tant geogràfics com temporals i detallar unes altres característiques que puguin 
ser d’interès per a l’estudi. 
 
• Mida de mostra i procediment de mostratge: un dels primers requeriments és calcular la 
mida de la mostra mitjançant la metodologia adequada. Consisteix a calcular el nombre de 
persones necessari per assolir els objectius de l’estudi. Es recomana descriure de manera 
detallada el procediment utilitzat, incloent-hi valors de prevalença, incidència o mitjanes, 
desviacions típiques, tipus d’errors i pèrdues i/o abandonaments per poder avaluar si s’ha 
realitzat correctament. 
A més d’assegurar una adequada potència estadística també s’ha d’assegurar que el procés de 
selecció dels subjectes estigui exempt de biaixos i es minimitzin les amenaces a la validesa 
interna. En el procediment de mostratge s’ha de descriure amb detall el procediment que se 
segueix per seleccionar els participants que formaran part de la mostra mitjançant mostratge 
aleatori, sistemàtic. 
 
• Variables: s’ha d’identificar i definir les variables més rellevants i les pròpies de cada tipus 
de disseny, especificant els instruments i escales de mesura utilitzats. També es diferenciaran les 
variables independents (factors d’exposició o intervencions, factors de confusió) i les variables 
dependents o de resultat o resposta. Aquestes últimes són les que s’utilitzaran per quantificar el 
resultat per la qual cosa és molt important definir-les amb molta precisió. 
És preferible descriure els criteris pels quals les variables són importants, i utilitzar variables 
que ja hagin estat utilitzades i validades per altres autors, per poder facilitar la comparació dels 
resultats.  
 
• Recollida de dades: es descriuran els instruments de mesura que s’utilitzaran, com es 
realitzaran els mesuraments sobre els participants, qui els realitzarà, on i quan. S’han de 
descriure amb prou detall perquè l’avaluador pugui jutjar-ne la qualitat. Si s’utilitzen 
instruments validats s’indicarà la seva fiabilitat, sensibilitat i especificitat. Si s’utilitzen 
instruments no validats es descriurà les seves principals característiques, les condicions en què 
es realitzaran els mesuraments i la manera en què es controlarà la seva qualitat. És important 
indicar l’experiència dels investigadors amb els instruments de mesura. Es pot incloure en els 
annexos del protocol el full de recollida de dades. 

 



Exemple resumit de l’apartat de Consideracions ètiques: 
S’informarà als participants de l’estudi sobre els objectius del mateix i sobre les 
intervencions vinculades a la participació en ell: número de visites o sessions, proves 
complementaries, informació de resultats ...etc. Se li entregarà un full informatiu detallant 
per escrit aquesta informació, i se li sol·licitarà el consentiment informat que caldrà que signi 
per poder participar en l’estudi. 
S’assegurarà la confidencialitat i anonimat de les dades segons les lleis estatals vigents ( llei 
orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)) 
tant a la fase d’execució com en les presentacions o publicacions que en deriven de l’estudi. 
El projecte estarà sota tutela del Comitè d’Ètica i Investigació Clínica (CEIC) de l’Institut 
Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol) i incorporarà 
les seves recomanacions i suggeriments. 

• Descripció d’estudis pilot, si escau: també és pertinent confirmar la realització de la prova 
pilot corresponent. Els resultats de l’estudi pilot reforcen una proposta de recerca. Permeten 
avaluar la disponibilitat dels pacients i la fiabilitat dels instruments de mesura. 
 
• Anàlisi de dades: cal especificar i descriure clarament el pla d’anàlisi que es pensa aplicar i 
que respongui als objectius formulats. Convé també indicar com es gestionaran les dades i com 
s’utilitzaran.  
En cas de no dominar suficientment la tècnica necessària s’utilitzarà el suport extern precís. En 
les proves estadístiques, s’aconsella incloure una part descriptiva i altres anàlisis més complexes 
(anàlisi bivariant, multivariant…). Si es tracta d’anàlisis més complexes, es pot acompanyar 
d’una referència bibliogràfica on s’expliqui la prova. També s’aconsella explicar com es 
tractaran les pèrdues i no les respostes. 
 
• Consideracions ètiques: cal incloure explícitament del compliment de les normes ètiques i 
legals vigents. Que el protocol es sotmetrà a la valoració del Comitè d’ètica i d’investigació 
clínica IDIAP Jordi Gol. Es descriurà com es realitzarà el reclutament dels participants (la 
informació al participant i la participació voluntària) i com s’assegurarà la confidencialitat de 
les dades i l’anonimat. S’ha d’annexar el full d’informació al pacient i el consentiment informat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Limitacions de l’estudi: s’han d’explicar els biaixos potencials i altres problemes que poden 
aparèixer en dur a terme el projecte i que s’han previst per prevenir-los o avaluar el seu impacte 
sobre els resultats. És important justificar que aquests no tenen per què modificar els resultats o 
que és inevitable que es produeixin. 

Pla de treball: es tracta d’un cronograma en què s’especificaran les tasques que es realitzaran 
durant l’estudi i qui les realitzarà. El pla ha de ser realista i tindrà en compte les possibles 
demores. 
En projectes de diversos anys d’evolució s’indicarà quan es preveu assolir els objectius parcials. 
S’ha d’adaptar a la durada prevista de la convocatòria a què es presenti l’estudi. 
 
Experiència de l’equip investigador: se sol·licita informació sobre l’experiència de l’equip 
investigador en els últims cinc anys i la rellevància de les seves contribucions científiques 
prèvies en general i en relació amb el tema de la proposta: projectes (estatals o internacionals), 
publicacions, participació en xarxes/plataformes acreditades, etc.  
El perfil dels components de l’equip ha de ser el més adequat a la natura i temàtica del projecte. 
L’investigador principal ha de demostrar una gran experiència investigadora prèvia.  

Aplicabilitat i utilitat pràctica dels resultats: explicació de l’impacte clínic o utilitat pràctica 
dels resultats en relació amb la salut (destinataris concrets o potencials que es poden beneficiar 
dels resultats de la realització del projecte). També s’ha d’especificar la rellevància científica de 
la recerca (originalitat, capacitat de millorar problemes específics o de produir avenços 
significatius) i la magnitud de la seva aplicabilitat sanitària. Haurà d’incloure’s el pla de difusió 



i de publicació de resultats (impacte bibliomètric) així com els productes de transferència i 
innovació que poguessin produir-se. 
 
Mitjans disponibles per a la realització del projecte: descripció detallada dels recursos humans 
i materials ja disponibles per a l’execució del projecte. 

Justificació de l’ajuda sol·licitada: s’ha d’explicar de manera detallada, concepte per concepte, 
els motius pels quals se sol·liciten els diferents ítems del pressupost. No es pot deixar res per 
sobreentès. 

Pressupost sol·licitat: haurà de determinar-se amb la més gran exactitud possible i hi inclourà 
tots els recursos necessaris per a la correcta execució del projecte. Intentar utilitzar un full de 
càlcul per al seu disseny i evitar errors de càlcul.  
L’import total haurà d’ajustar-se a la quantia establerta per la convocatòria. Els conceptes a 
incloure dependran de cada convocatòria però generalment es divideix en els següents apartats: 

 
• Personal: el personal necessari per a la realització del projecte, segons categories i temps de 
contractació.  
• Béns i Serveis: equipament, material fungible, serveis cientificotècnics, proves de laboratori, 
exploracions, qüestionaris, subcontractacions, cost de l’assegurança en assaigs clínics, despeses 
de farmàcia, despeses de publicació, missatgeria, etc. 
• Viatges i dietes: assistència a congressos segons el pla de difusió, reunions de coordinació, 
viatges i dietes del personal contractat, etc. 
 
 
Annexos 
 
S’acostuma a incloure el consentiment informat, el full de recollida de dades i tota aquella 
informació complementària que hagi de ser valorada per l’avaluador. 


