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É convidado(a) a participar voluntariamente neste estudo porque precisamos de proceder à recolha 

de dados sobre crianças e jovens com idade entre os 6 anos e os 17 anos e 11 meses. Este 

procedimento é chamado consentimento informado e descreve a finalidade do estudo, os 

procedimentos, os possíveis benefícios e riscos. A sua participação poderá contribuir para melhorar 

o conhecimento sobre a Qualidade de Vida nesta faixa etária.  

Receberá uma cópia deste Consentimento Informado para rever e solicitar aconselhamento de 

familiares e amigos. A Investigadora ou outro membro da sua equipa irá esclarecer qualquer dúvida 

que tenha sobre o termo de consentimento e também alguma palavra ou informação que possa não 

entender. 

Depois de compreender o estudo e de não ter qualquer dúvida acerca do mesmo, deverá tomar a 

decisão de participar ou não. Caso queira participar, ser-lhe-á solicitado que assine e date este 

formulário. Após a sua assinatura e a da Investigadora, ser-lhe-á entregue uma cópia. Caso não 

queira participar, não haverá qualquer penalização nos cuidados/apoios que irá receber. 

1. INFORMAÇÃO GERAL E  OBJETIVOS DO ESTUDO 

Este estudo irá decorrer em Instituições Particulares de Solidariedade Social (e.g., Federação 

Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social, Fundação AFID Diferença, Associação 

Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, entre outras) e escolas, com o objetivo 

de adaptar e validar a Escala Pessoal de Resultados-Crianças e Jovens.   

Trata-se de um estudo quantitativo, contemplando o preenchimento da Escala Pessoal de 

Resultados-Crianças e Jovens, pelo que não será feita nenhuma alteração nos seus hábitos de vida. 

 

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÃO E  

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

TÍTULO DO PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO:  

A Qualidade de Vida de Crianças e Jovens com Deficiência 

 

PROTOCOLO Nº CE-022/2020  

PROMOTOR (Entidade ou pessoa(s) 

que propõe(m) o estudo) 

Maria Cristina Marques Ferreira Simões 

INVESTIGADOR COORDENADOR Maria Cristina Marques Ferreira Simões 

           MORADA Avenida da Ponte Pedrinha, 288, Botulho, 3460-208 

Tondela 

           CONTACTO TELEFÓNICO 963075301 
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Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética da Faculdade Medicina da Universidade de 

Coimbra (FMUC) de modo a garantir a proteção dos direitos, segurança e bem-estar de todos os 

participantes incluídos e garantir prova pública dessa proteção. 

Como participante neste estudo beneficiará da vigilância e apoio da investigadora, garantindo assim 

a sua segurança. 

Este estudo tem por objetivos adaptar e validar a Escala Pessoal de Resultados-Crianças e Jovens 

(EPR-CJ) para avaliar a Qualidade de Vida de crianças e jovens com deficiência (e.g., dificuldade 

intelectual e desenvolvimental, baixa visão, cegueira, deficiência auditiva, deficiência motora grave 

ou autismo) com idade entre os 6 anos e os 17 anos e 11 meses; analisar a consistência da avaliação 

da Qualidade de Vida entre as secções do autorrelato e do relato dos cuidadores; verificar se existem 

diferenças entre as perceções das crianças e jovens com deficiência e os profissionais/familiares, 

relativamente à avaliação da Qualidade de Vida; averiguar se existem fatores que podem ser 

preditores do desacordo entre as perceções da Qualidade de Vida; conhecer e comparar as 

perspetivas sobre a Qualidade de Vida das crianças e jovens com e sem deficiência; analisar o 

impacto das características pessoais (e.g., género, idade, diagnóstico) na Qualidade de Vida das 

crianças e jovens; analisar o impacto das características contextuais (i.e., contexto domiciliário, tipo 

de escola) na Qualidade de Vida das crianças e jovens; examinar os fatores preditores da Qualidade 

de Vida das crianças e jovens; e verificar se existem diferenças entre os dados recolhidos a partir do 

autorrelato e das perceções dos profissionais/familiares, relativamente ao impacto das características 

pessoais e contextuais na Qualidade de Vida das crianças e jovens. 

Para a recolha de informação, serão incluídas crianças e jovens com e sem deficiência com idade 

entre os 6 anos e os 17 anos e 11 meses, profissionais e familiares. 

2. PROCEDIMENTOS E CONDUÇÃO DO ESTUDO 

Diversas instituições portuguesas e escolas, de norte a sul, irão ser contactadas por email para 

colaborar na investigação. Estas instituições nacionais podem ter o Centro de Recursos para a 

Inclusão, apoiando crianças e jovens da faixa etária dos 6 anos aos 17 anos e 11 meses. 

Nas instituições que aceitarem participar na investigação, serão realizadas sessões de formação para 

todos os profissionais que aceitaram ser entrevistadores da Escala Pessoal de Resultados-Crianças e 

Jovens. Os entrevistadores serão especificamente treinados sobre o modelo da Qualidade de Vida 

avaliado pela escala, os princípios éticos da sua aplicação, os procedimentos de administração e a 

pontuação do instrumento.  

Nas sessões de formação serão especificados todos os itens da Escala Pessoal de Resultados-

Crianças e Jovens, entregando-se a cada entrevistador, para além da escala, dois documentos: o guia 

dos procedimentos gerais de administração e a descrição dos itens por domínio. Deste modo, 

pretende-se garantir que o instrumento seja aplicado de acordo com as respetivas diretrizes e 
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procedimentos de administração. Com o suporte e supervisão da investigadora, os entrevistadores 

formados irão recolher os dados em cada uma das instituições ou escolas, pretendendo-se uma 

amostra representativa a nível nacional.  

Os inquiridos da Escala Pessoal de Resultados-Crianças e Jovens (i.e., jovens com e sem deficiência, 

familiares e profissionais) irão ser, em todas as fases do estudo, informados acerca das metodologias 

e de todos os objetivos, garantindo-se o anonimato, com a utilização de uma linguagem de fácil 

compreensão. Nas instruções, deve ser sublinhado que não existem respostas certas ou erradas. Os 

representantes legais irão assinar o Consentimento Informado das crianças e jovens com e sem 

deficiência, o que não invalida a sua anuência em participar na investigação. Concomitantemente, 

os familiares e/ou profissionais também assinarão o seu Consentimento Informado para participar 

no preenchimento da segunda parte da Escala Pessoal de Resultados-Crianças e Jovens (relato dos 

cuidadores). Assim, os princípios éticos preconizados pela Declaração de Helsínquia deverão ser 

sempre assegurados, sendo cada participante livre de desistir da investigação a qualquer momento.  

O autorrelato será sempre aplicado, através de entrevista, ao próprio participante, com idade entre 

os 12 anos e os 17 anos e 11 meses, cuja Qualidade de Vida está a ser avaliada. A segunda parte 

Escala Pessoal de Resultados-Crianças e Jovens será respondida por cuidadores (profissionais e/ou 

familiares) que conhecem a criança ou jovem há mais de dois anos. A segunda parte da Escala 

Pessoal de Resultados-Crianças e Jovens será sempre preenchida pelos cuidadores sem a presença 

da criança ou jovem. 

A investigadora recolherá a escala sem identificação dos participantes e fará o tratamento estatístico 

dos dados.  

2.2. Duração  

Este estudo consiste no preenchimento da Escala Pessoal de Resultados-Crianças e Jovens, tendo a 

duração de cerca de uma hora, a uma hora e trinta minutos em cada uma das secções (i.e., autorrelato 

e relato dos cuidadores).      

2.3. Tratamento de dados/ Randomização 

Os dados serão anónimos (não vou colocar o seu nome) e confidenciais (não vou dizer o que 

respondeu a ninguém), garantindo a privacidade das suas respostas. Porque respeitamos a sua 

opinião e estamos a falar de um estudo que pretende garantir os seus direitos, pedimos autorização 

à Comissão de Ética da Faculdade Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC). O tratamento 

estatístico dos dados irá ser efetuado com o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

3. RISCOS E POTENCIAIS INCONVENIENTES PARA O PARTICIPANTE  

Este trabalho não envolve riscos ou inconvenientes para a sua saúde. Tem liberdade para escolher 

se quer participar ou não no estudo, pelo que pode pedir opinião à sua família ou a outras pessoas. 

Se optar por aceitar, pode, se achar conveniente, desistir em qualquer momento.    
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4. POTENCIAIS BENEFÍCIOS 

Este estudo tem a vantagem de estudar a Qualidade de Vida e permitir um melhor conhecimento da 

mesma, esperando-se como benefícios conhecer o bem-estar e satisfação pessoais das crianças e 

jovens. Além disso, a informação que será recolhida irá contribuir para uma melhor informação dos 

profissionais (e.g., professores, psicólogos, terapeutas) durante a escolaridade obrigatória, bem 

como a definição dos apoios a prestar às crianças e jovens com situações idênticas à sua.  

5. NOVAS INFORMAÇÕES 

Ser-lhe-á dado conhecimento de qualquer nova informação que possa ser relevante para a sua 

condição ou que possa influenciar a sua vontade de continuar a participar no estudo. 

6. SEGURANÇA 

Durante a sua participação no estudo não correrá qualquer risco de segurança.  

7. PARTICIPAÇÃO/ ABANDONO VOLUNTÁRIO 

É inteiramente livre de aceitar ou recusar participar neste estudo. Pode retirar o seu consentimento 

em qualquer altura sem qualquer consequência para si, sem precisar de explicar as razões, sem 

qualquer penalidade ou perda de benefícios e sem comprometer a sua relação com a Investigadora 

que lhe propõe a participação neste estudo. Ser-lhe-á pedido para informar a Investigadora se decidir 

retirar o seu consentimento. 

A Investigadora do estudo pode decidir terminar a sua participação neste estudo se entender que não 

é do melhor interesse para a sua saúde continuar nele. A sua participação pode ser também terminada 

se não estiver a seguir o plano do estudo, por decisão administrativa ou decisão da Comissão de 

Ética. A Investigadora do estudo notificá-lo-á se surgir uma dessas circunstâncias, e falará consigo 

a respeito da mesma. 

8. CONFIDENCIALIDADE  

Sem violar as normas de confidencialidade, serão atribuídos a auditores e autoridades reguladoras 

acesso aos registos para verificação dos procedimentos realizados e informação obtida no estudo, de 

acordo com as leis e regulamentos aplicáveis. Os seus registos manter-se-ão confidenciais e 

anonimizados de acordo com os regulamentos e leis aplicáveis. Se os resultados deste estudo forem 

publicados a sua identidade manter-se-á confidencial. 

Ao assinar este Consentimento Informado autoriza este acesso condicionado e restrito. 

Pode ainda em qualquer altura exercer o seu direito de acesso à informação. Pode ter também acesso 

à sua informação sobre a avaliação da Qualidade de Vida diretamente ou através da Investigadora. 

Tem também o direito de se opor à transmissão de dados que sejam cobertos pela confidencialidade 

profissional. 

Os registos que preencher e o formulário de consentimento informado que assinar serão verificados 

para fins do estudo pelo promotor e/ou por representantes do promotor, e para fins regulamentares 
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pelo promotor e/ou pelos representantes do promotor e agências reguladoras noutros países. A 

Comissão de Ética responsável pelo estudo pode solicitar o acesso aos seus registos para assegurar-

se que o estudo está a ser realizado de acordo com o protocolo. Não pode ser garantida 

confidencialidade absoluta devido à necessidade de passar a informação a essas partes. 

Ao assinar este termo de consentimento informado, permite que as suas informações sobre a 

Qualidade de Vida neste estudo sejam verificadas, processadas e relatadas conforme for necessário 

para finalidades científicas legítimas. 

8.1. Confidencialidade e tratamento de dados pessoais 

Os dados pessoais dos participantes no estudo, incluindo a informação sobre a Qualidade de Vida 

recolhida ou criada como parte do estudo, tais como os resultados da escala, serão utilizados para 

condução do estudo, designadamente para fins de investigação científica. 

Ao dar o seu consentimento à participação no estudo, a informação a si respeitante será utilizada da 

seguinte forma: 

1. O promotor, os investigadores e as outras pessoas envolvidas no estudo recolherão e utilizarão 

os seus dados pessoais para as finalidades acima descritas.  

2. Os dados do estudo, associados às suas iniciais ou a outro código que não o (a) identifica 

diretamente (e não ao seu nome) serão comunicados pelos investigadores e outras pessoas 

envolvidas no estudo ao promotor do estudo, que os utilizará para as finalidades acima 

descritas. 

3. Os dados do estudo, associados às suas iniciais ou a outro código que não permita identificá-

lo(a) diretamente, poderão ser comunicados a autoridades nacionais e internacionais.  

4. A sua identidade não será revelada em quaisquer relatórios ou publicações resultantes deste 

estudo.  

5. Todas as pessoas ou entidades com acesso aos seus dados pessoais estão sujeitas a sigilo 

profissional.  

6. Ao dar o seu consentimento para participar no estudo autoriza o promotor ou empresas de 

monitorização de estudo/estudos especificamente contratadas para o efeito e seus 

colaboradores e/ou autoridades de saúde, a aceder aos dados constantes do seu processo, para 

conferir a informação recolhida e registada pelos investigadores, designadamente para 

assegurar o rigor dos dados que lhe dizem respeito e para garantir que o estudo se encontra a 

ser desenvolvido corretamente e que os dados obtidos são fiáveis.  

7. Nos termos da lei, tem o direito de, através da Investigadora envolvida no estudo, solicitar o 

acesso aos dados que lhe digam respeito, bem como de solicitar a retificação dos seus dados 

de identificação.  
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8. Tem ainda o direito de retirar este consentimento em qualquer altura através da notificação à 

Investigadora, o que implicará que deixe de participar no estudo. No entanto, os dados 

recolhidos ou criados como parte do estudo até essa altura que não o(a) identifiquem poderão 

continuar a ser utilizados para o propósito de estudo, nomeadamente para manter a integridade 

científica do estudo, e a sua informação não será removida do arquivo do estudo.  

9. Se não der o seu consentimento, assinando este documento, não poderá participar neste estudo. 

Se o consentimento agora prestado não for retirado e até que o faça, este será válido e manter-

se-á em vigor.  

9. COMPENSAÇÃO 

Este estudo é da iniciativa da Investigadora e, por isso, se solicita a sua participação sem uma 

compensação financeira para a sua execução. No entanto, se além da visita prevista, planeada de 

acordo com a atual prática, lhe forem solicitadas visitas suplementares no âmbito deste estudo, as 

despesas decorrentes dessas deslocações e eventuais perdas salariais ser-lhe-ão reembolsadas. O 

Centro de Estudo suportará todos os custos inerentes aos procedimentos das visitas. Não haverá 

portanto qualquer custo para o participante pela sua participação neste estudo.  

10. CONTACTOS 

Se tiver perguntas relativas aos seus direitos como participante deste estudo, deve contactar: 

Presidente da Comissão de Ética da FMUC,  

Azinhaga de Santa Comba, Celas – 3000-548 Coimbra 

Telefone: 239 857 708 

e-mail: comissaoetica@fmed.uc.pt 

 

Se tiver questões sobre este estudo deve contactar:  

Maria Cristina Marques Ferreira Simões,  

Avenida da Ponte Pedrinha, 288, Botulho, 3460-208 Tondela 

Telefone: 963075301  

e-mail: cristinasimoes7@sapo.pt 

 

 

NÃO ASSINE ESTE FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO INFORMADO A MENOS QUE 

TENHA TIDO A OPORTUNIDADE DE PERGUNTAR E TER RECEBIDO  

RESPOSTAS SATISFATÓRIAS A TODAS AS SUAS PERGUNTAS.  
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CONSENTIMENTO INFORMADO 
De acordo com a Declaração de Helsínquia da Associação Médica Mundial e suas atualizações: 

1. Declaro ter lido este formulário e aceito de forma voluntária participar neste estudo. 

2. Fui devidamente informado(a) da natureza, objetivos, riscos, duração provável do estudo, bem como do que é esperado da minha parte.  

3. Tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o estudo e percebi as respostas e as informações que me foram dadas. 

4. A qualquer momento posso fazer mais perguntas à Investigadora responsável do estudo. Durante o estudo e sempre que quiser, posso 

receber informação sobre o seu desenvolvimento. A Investigadora responsável dará toda a informação importante que surja durante o 

estudo que possa alterar a minha vontade de continuar a participar. 

5. Aceito que utilizem a informação relativa à minha história e os meus dados sobre a Qualidade de Vida no estrito respeito do segredo e 

anonimato. Os meus dados serão mantidos estritamente confidenciais. Autorizo a consulta dos meus dados apenas por pessoas 

designadas pelo promotor e por representantes das autoridades reguladoras. 

6. Aceito seguir todas as instruções que me forem dadas durante o estudo. Aceito em colaborar com a Investigadora.  

7. Autorizo o uso dos resultados do estudo para fins exclusivamente científicos e, em particular, aceito que esses resultados sejam 

divulgados às autoridades competentes. 

8. Tenho conhecimento que a recolha e tratamento de dados pessoais está de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente, a Lei n.º 

58/2019, de 8 de agosto, que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento Geral de Proteção de Dados (UE) 

2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 

tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. 

9. Aceito que os dados gerados durante o estudo sejam informatizados pelo promotor ou outrem por si designado.   

10. Eu posso exercer o meu direito de retificação e/ ou oposição.  

11. Tenho conhecimento que sou livre de desistir do estudo a qualquer momento, sem ter de justificar a minha decisão e sem comprometer 

a qualidade dos meus cuidados. Eu tenho conhecimento que a Investigadora tem o direito de decidir sobre a minha saída prematura do 

estudo e que me informará da causa da mesma. 

12. Fui informado que o estudo pode ser interrompido por decisão da investigadora, do promotor ou das autoridades reguladoras.  

 

Nome do Participante ____________________________________________________________________ 

Nome do Detentor do Poder Paternal: _______________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________        Data:_______/_____/____ 

Nome do Detentor do Poder Paternal: ______________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________        Data:_______/_____/____ 

Nome do inquirido do Relato dos Cuidadores: _________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________        Data:_______/_____/____ 

Nome do inquirido do Relato dos Cuidadores: _________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________        Data:_______/_____/____ 

 

Confirmo que expliquei aos participantes acima mencionados a natureza, os objetivos e os potenciais riscos do Estudo 

acima mencionado.  

Nome da Investigadora:__________________________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________        Data:_______/_____/____ 


