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COMISSÃO DE ÉTICA 
 

PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO 
 

Instruções: o(a) aluno(a)/investigador(a) deve preencher os campos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 
em computador. Posteriormente, assina o formulário e entrega-o nos Serviços de Gestão Académica da 

FMUC (em caso de se tratar de um projecto de investigação inserido num curso de mestrado e/ou 
doutoramento) OU no Secretariado Executivo - CE (em caso de se tratar de um projecto de investigação 

autónomo). O processo deve ser entregue em PAPEL e EM SUPORTE DIGITAL, juntamente com os anexos 
constantes dos pontos 3 e 4 (se aplicável) e COM OS CONSENTIMENTOS DESCRITOS NO PONTO 11.  

NOTAS IMPORTANTES:  
1. 1. A Comissão de Ética da Faculdade de Medicina analisa apenas o presente formulário e anexos, 

pelo que importa que o mesmo seja preenchido de forma a descrever todo o projecto (objectivos, 
justificação científica, plano da investigação, etc.) 

2. 2. NÃO deverá DEIXAR CAMPOS EM BRANCO. Em caso de algum dos itens não se aplicar, colocar o 
texto “Não se aplica”. 

3. Todas as comunicações serão efectuadas via e-mail. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) ALUNO(A)/INVESTIGADOR(A) PRINCIPAL 
 

Nome (completo): MARIA CRISTINA MARQUES FERREIRA SIMÕES 
 

Morada: Avenida da Ponte Pedrinha, 288, Botulho  
 

C. Postal: 3460 - 208 Localidade: Tondela 
 

Telemóvel: 963075301 Endereço de e-mail: cristinasimoes7@sapo.pt 

 

 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO(S) CO-INVESTIGADOR(ES) (se aplicável) 
 

Nome (completo):       
 

Telemóvel:      Endereço de e-mail:      

 

Nome (completo):       
 

Telemóvel:      Endereço de e-mail:      

 

Nome (completo):       
 

Telemóvel:      Endereço de e-mail:      

 

Nome (completo):       
 

Telemóvel:      Endereço de e-mail:      

 

Nome (completo):       
 

Telemóvel:      Endereço de e-mail:      

 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

 

Modalidade do projecto: Investigação quantitativa, com o preenchimento da escala de avaliação da 

Qualidade de Vida “Escala Pessoal de Resultados-Crianças e Jovens” 

Título do projecto: A Qualidade de Vida de Crianças e Jovens com Deficiência 
 

Serviço(s) onde o projecto será executado:  

Escolas portuguesas; Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social (FENACERCI), Fundação AFID 

Diferença, Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM), entre outras 
Instituições Particulares de Solidariedade Social. 
 

 

Existem outros centros, nacionais ou não, onde a mesma investigação será feita?  NÃO 

mailto:comissaoetica@fmed.uc.pt
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Em caso afirmativo indique-os:  

      
 
 

Descreva sucintamente os objectivos da investigação:  

• 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 e diagnóstico) na Qualidade de Vida das 

crianças e jovens; 
• Analisar o impacto das características contextuais (i.e., contexto domiciliário e 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.  

 

3. OUTROS DADOS SOBRE O PROJECTO  

A Investigação proposta envolve Exames Complementares?  NÃO 

Em caso afirmativo, por favor, indique:   

Tipo:       

Frequência:       

Natureza da amostra       
 

(NOTA: Especifique se estes exames são feitos especialmente para esta investigação ou se serão executados no âmbito dos 

cuidados médicos habituais a prestar aos doentes). 
 

A Investigação proposta envolve Questionários? SIM  

Em caso afirmativo, por favor, indique: 

A quem são feitos? A EPR-CJ tem duas partes (autorrelato e relato dos 

cuidadores).  
O autorrelato da escala será aplicado a jovens com 

deficiência (e.g., dificuldade intelectual e 
desenvolvimental, baixa visão, cegueira, deficiência 

auditiva, deficiência motora grave ou autismo) com 
idade entre os 12 anos e os 17 anos e 11 meses, que 

tenham capacidades expressivas para responder ao 
questionário. 

O relato dos cuidadores será aplicado aos familiares 
e/ou técnicos da educação (e.g., professores, psicólogos 

ou terapeutas) de crianças e jovens com deficiência, 
com idade compreendida entre os 6 e os 17 anos e 11 

meses.  
 

Como será mantida a confidencialidade? Garantindo o anonimato das informações recolhidas (os 

nomes serão ocultos), bem como a confidencialidade 
dos dados que serão utilizados meramente para efeitos 

de investigação. No tratamento estatístico dos dados 
proceder-se-á à elaboração de novas designações 

estatísticas, sendo apenas de reter a informação relativa 
ao género, idade, tipo de residência, região do país, ano 

de escolaridade, diagnóstico e tipo de escola que 
frequenta, sem identificação/correspondência possível 

dos sujeitos com os respetivos resultados.  
 

 

(NOTA: Junte 1 exemplar do questionário que será utilizado). 

 
4. ENSAIOS CLÍNICOS DE NOVOS FÁRMACOS 
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Tipo de ensaio: Não se aplica 

 
Tipo de Fármaco:  

Nome(s) Genérico(s): Não se aplica 

Grupo farmacológico ou terapêutico:       

Aprovação noutros países:       

Aprovação pelo INFARMED:       

Fármaco: seleccionar 

Forma Medicamentosa: seleccionar 

Indicação terapêutica contemplada na investigação: seleccionar 

Posologia contemplada na investigação: seleccionar 

Via de administração contemplada na investigação: seleccionar 

Tipo de Ensaio: seleccionar 

Comparação com placebo: seleccionar 

Comparação com fármaco padrão: seleccionar 

Ensaio com dupla ocultação randomizado: seleccionar 

Ensaio aberto: seleccionar 

Outro tipo (especifique)       
(NOTA: 1 – No caso de medicamentos já aprovados oficialmente junte a bula oficial do produto 

comercializado. 
2 - No caso de medicamentos ainda não aprovados, junte documento do fabricante, certificando a 

segurança do produto no qual conste a posologia e vias de administração recomendadas, bem 
como as indicações terapêuticas.) 

 
5. JUSTIFICAÇÃO CIENTÍFICA DA INVESTIGAÇÃO  
(descreva sucintamente os fundamentos científicos da investigação. Indique, em particular, se a investigação já 

foi feita anteriormente com seres humanos, se o problema foi devidamente estudado a nível experimental de 
modo a optimizar os aspectos analíticos e técnicos e a avaliar os possíveis efeitos adversos). 

 

O objeto deste estudo centra-se na compreensão da Qualidade de Vida (QV) das crianças e jovens com 
deficiência, que tem vindo a ser utilizada como uma estrutura concetual primordial, permitindo um enfoque à 

qualidade da interação da pessoa com o meio envolvente. Apesar da panóplia de concetualizações de QV 
vigentes na literatura, esta investigação baseia-se no modelo internacional de Schalock e Verdugo (2002), dado 

que assenta num quadro concetual válido e fiável (Gómez, Verdugo, Arias, & Arias, 2011), operacionalizando os 
princípios acordados internacionalmente relativos ao conceito de QV na deficiência (Schalock et al., 2002). Este 

modelo considera que a QV (a) é multidimensional, (b) é composta por indicadores subjetivos e objetivos, (c) 
tem propriedades universais e culturais e (d) é influenciada por características pessoais e contextuais (Schalock 

& Verdugo, 2002). Os mesmos autores definiram oito domínios centrais de QV: desenvolvimento pessoal, 
autodeterminação, relações interpessoais, inclusão social, direitos, bem-estar emocional, bem-estar físico e 

bem-estar material.     

A atualidade e a pertinência desta investigação encontram-se diretamente ligadas ao objetivo inicial deste 

trabalho, que consiste na análise da QV segundo os padrões culturais e sociais portugueses, que diferem de 
outros países onde este tema tem sido amplamente objeto de reflexão. As dimensões da QV de uma cultura 

podem não ter a mesma importância para outra cultura (Schalock et al., 2002; Verdugo, Schalock, Keith, & 
Stancliffe, 2005; Wang, Schalock, Verdugo, & Jenaro, 2010). Apesar de alguns estudos efetuados (Canavarro et 

al., 2007, 2009; Simões, Santos, & Biscaia, 2016; Simões, Santos, & Claes, 2015), o tema ainda não está 
devidamente analisado ao nível das propriedades psicométricas dos instrumentos que possibilitam avaliar a QV 

das crianças e jovens com deficiência e da natureza dos domínios multidimensionais e/ou hierárquicos 
subjacentes. Que indicadores, domínios e fatores apresentam validade e fiabilidade no contexto português? De 

que forma se pode avaliar a QV nas crianças e jovens portugueses com deficiência?   

Além disso, não se tem explorado na investigação científica, de um modo sistemático, as perspetivas dos 

indivíduos com deficiência, dado que as suas opiniões são muitas vezes representadas a partir das perceções de 
familiares ou técnicos (Know, Mok, & Parmenter, 2000; McDonald, Keys, & Henry, 2008; Simões, & Santos,  

2016). A sua participação ativa neste processo não é uma tarefa fácil, dado que, frequentemente, “o rótulo de 

deficiente actua como um filtro através do qual a, sociedade em geral, interpreta o que ouve” (Santos, 2002, p. 

56). Pouco se sabe sobre as perceções da QV das crianças e jovens com deficiência no contexto português. 
Levantam-se novamente as seguintes questões: (a) Quem deve participar na avaliação da QV de crianças e 

jovens com deficiência? (b) Existem diferenças entre as perspetivas sobre a QV destes inquiridos e as 
perceções dos profissionais e da família que lhes prestam apoio? e (c) Existem fatores que podem predizer 

possíveis discrepâncias entre os pontos de vista relativos à QV? Em síntese, pretende-se adaptar e validar um 
instrumento que viabilize a mensuração da QV na realidade portuguesa, para posteriormente se analisarem os 

componentes de QV das crianças e jovens com deficiência. 

Bibliografia: 
Canavarro, M., Serra, A., Simões, M., Rijo, D., Pereira, M., Gameiro, S., … Carona, C. (2009). Development and psychometric 
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properties of the World Health Organization Quality of Life Assessment Instrument (WHOQOL-100) in Portugal. International 
Journal Behavioral Medicine, 16(2), 116–124. doi:10.1007/s12529- 008-9024-2 

Canavarro, M., Simões, M., Serra, A., Pereira, M., Rijo, D., Quartilho, M., … Carona, C. (2007). Instrumento de avaliação da 
qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde: WHOQOL-BREF. In M. Simões, C. Machado, M. Gonçalves, & L. Almeida 

(Eds.), Avaliação psicológica: Instrumentos validados para a população portuguesa (pp. 77–100). Coimbra, Portugal: 
Quarteto Editora. 

Gómez, L., Verdugo, M., Arias, B., & Arias, V. (2011). A comparison of alternative models of individual quality of life for social 
service recipients. Social Indicators Research, 101(1), 109–126. doi:10.1007/s11205-010-9639-y 

Know, M., Mok, M., & Parmenter, T. (2000). Working with the experts: Collaborative research with people with an intellectual 

disability. Disability and Society, 15(1), 49–61. doi:10.1080/09687590025766 
McDonald, K., Keys, C., & Henry, D. (2008). Gatekeepers of science: Attitudes toward the research participation of adults with 

intellectual disability. American Journal on Mental Retardation, 113(6), 466–478. doi:10.1352/2008.113:466-478 
Santos, S. (2002). Comportamento adaptativo, qualidade de vida e “self-advocacy”. Revista de Educação Especial e 

Reabilitação, 9(1), 53–63. 
Schalock, R., Brown, I., Brown, R., Cummins, R., Felce, D., Matikka, … Parmenter, T. (2002). Conceptualization, measurement 

and application of quality of life for persons with intellectual disabilities: Report of an international panel of experts. Mental 
Retardation, 40(6), 457–470. doi:10.1352/0047-6765(2002)040<0457:CMAAOQ>2.0.CO;2 

Schalock, R., & Verdugo, M. (2002). Handbook on quality of life for human service practitioners. Washington, DC: American 
Association on Mental Retardation.     

Simões, C., & Santos, S. (2016). The quality of life perceptions of people with intellectual disability and their proxies. Journal of 

Intellectual & Developmental Disability, 41(4), 311–323. doi:10.3109/13668250.2016.1197385 
Simões, C., Santos, S., & Biscaia, R. (2016). Validation of the Portuguese version of the Personal Outcomes Scale. International 

Journal of Clinical and Health Psychology, 16(2), 186–200. doi:10.1016/j.ijchp.2015.11.002 
Simões, C., Santos, S., & Claes, C. (2015). The Portuguese version of Personal Outcomes Scale: A psychometric validity and 

reliability study. Intellectual and Developmental Disabilities, 53(2), 129–142. doi:10.1352/1934-9556-53.2.129 
Verdugo, M., Schalock, R., Keith, K., & Stancliffe, R. (2005). Quality of life and its measurement: Important principles and 

guidelines. Journal of Intellectual Disability Research, 49(10), 707–717. doi:10.1111/j.1365-2788.2005.00739.x 
Wang, M., Schalock, R., Verdugo, M., & Jenaro, C. (2010). Examining the factor structure and hierarchical nature of the quality 

of life construct. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 115(3), 218–233. doi:10.1352/1944-7558-

115.3.218 

 

6. DOENTES ABRANGIDOS NA INVESTIGAÇÃO 

 
Número: Não se aplica As mulheres grávidas são excluídas? Não se 

aplica 
 

Indique como se processará o recrutamento dos doentes:  

Os participantes do estudo serão recrutados nas Instituições Particulares de Solidariedade Social portuguesas 
que aceitarem participar na investigação.  

 
7. CONTROLOS 
 
Número: Não se aplica.    

 

Indique, por favor, como serão escolhidos: 

      

 
8. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO PLANO DA INVESTIGAÇÃO 

Diversas instituições portuguesas, de norte a sul, irão ser contactadas por email para colaborar na 

investigação. Estas instituições nacionais (Escolas, FENACERCI, AFID, APPACDM, entre outras) devem 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 (EPR-CJ). 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 EPR-CJ, 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 procedimentos de administração. Com o suporte e supervisão da investigadora, os 
entrevistadores formados irão recolher os dados em cada uma das instituições, pretendendo-se uma amostra 

representativa a nível nacional.  
Os inquiridos da EPR-CJ (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 EPR-CJ (relato dos cuidadores). Assim, os princípios éticos 

 

http://dx.doi.org/10.1352/1944-7558-115.3.218
http://dx.doi.org/10.1352/1944-7558-115.3.218
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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 da EPR-CJ será 
respondida por cuidadores (profissionais e/ou familiares) que conhecem a criança ou jovem há mais de dois 

anos. A segunda parte da EPR-CJ 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.  
  

 
9. ENUMERAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, EXAMES OU SUBSTÂNCIAS QUE IRÃO SER ADMINISTRADAS 

AOS DOENTES (dietas especiais, medicamentos, radioisótopos, contrastes radiológicos, etc.) 

Não se aplica.  

 

 
10. RISCO/BENEFÍCIO 

 
Que riscos ou incómodos podem ser causados aos doentes pelo estudo?  

Não existem riscos ou incómodos para os participantes do estudo.  

 
Que benefícios imediatos poderão advir para os doentes pela sua anuência em participar no estudo?  

 

Considera que os meios utilizados no estudo podem violar a privacidade do doente? NÃO 

 

Em caso afirmativo, por favor, indique as medidas que serão tomadas para assegurar a 
confidencialidade: 

 
Os doentes que não aceitarem participar no estudo ficarão, por esse facto, prejudicados em termos de 

assistência médica, relativamente aos participantes: 

 
11. CONSENTIMENTO  

A expressão do consentimento informado terá forma escrita, conforme a Lei. 
(Nota: Deverá juntar um exemplar do Texto de Consentimento Informado a assinar pelo doente/voluntário ou representante 
legal. No Secretariado da Comissão de Ética da FMUC encontra-se disponível um texto de consentimento informado padrão, 

validado pela Comissão, que será disponibilizado aos interessados, quando requerido.) 
Descreva resumidamente o conteúdo da informação a transmitir ao doente: 

O consentimento informado terá especificadas as seguintes informações: informação geral e objetivos do 

estudo; procedimentos e condução do estudo; riscos e potenciais inconvenientes para o participante; 
potenciais benefícios; novas informações; segurança; participação/abandono voluntário; confidencialidade; 

compensação; e contactos.  
 

 

A investigação ou estudo envolve: 

Menores de 14 anos: SIM 

Inimputáveis: SIM 

  
Em caso afirmativo, por favor, indique as medidas que serão tomadas para respeitar os seus direitos 

e obter o seu consentimento esclarecido ou dos seus representantes legais:  

 

 

Defender o direito à Qualidade de Vida das crianças e jovens com deficiência; definição de estratégias para a 

construção social; definição de estratégias para as práticas dos docentes de educação especial durante a 
escolaridade obrigatória, bem como a definição de apoios na idade adulta; contribuir para sensibilizar as 

políticas e as práticas definidas para as crianças e jovens com deficiência; e validação de instrumentos que 
permitem avaliar os resultados pessoais da Qualidade de Vida em crianças e jovens com idade entre os 6 e os 

17 anos e 11 meses. 

      

NÃO 

 

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. Mesmo que os representantes legais 

expressem o seu consentimento, cada criança e jovem também deve aceitar participar no estudo de forma 
voluntária. Todos os participantes serão devidamente esclarecidos sobre a investigação, tendo sempre a 

oportunidade  de fazer perguntas sobre a mesma. 
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12. RELATIVAMENTE AO ESTUDO 
 

Data prevista de início: 07/02/2020   Data prevista de conclusão: 07/07/2025 
 

Pagamento aos doentes: 

Pelas deslocações Não se aplica 

Pelas faltas ao serviço: não se aplica 

Por danos resultantes da sua participação no estudo: Não se aplica 

 

Em caso afirmativo, por favor, especifique a entidade que assume a responsabilidade das  
indemnizações:  

 

Outro tipo de pagamentos (especifique):  

 

Do estudo, resulta alguma espécie de benefício financeiro ou outro para o investigador e/ou 
instituição?  

 

Em caso afirmativo, por favor, especifique:       

 

Os dados obtidos constituirão propriedade exclusiva de companhia farmacêutica ou outra entidade? 

 

Em caso afirmativo, por favor, especifique a entidade:       

 
Qual a forma de atribuição dos eventuais direitos de propriedade intelectual constituídos ou 

reconhecidos? 

Patentes:  

Certificados complementares de protecção para medicamentos de uso humano:  

Pertencentes em exclusivo ao Investigador:  

Pertencentes em exclusivo à Universidade ou a outra entidade:  

Pertencentes em regime de contitularidade ao Investigador, Universidade ou a outra entidade:  

Não se aplica:  

 

13. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
Eu, abaixo assinado(a), declaro por minha honra, na qualidade de investigador(a) principal, que as informações 

prestadas neste questionário são verdadeiras. Mais declaro que durante o estudo serão respeitadas todas as 
disposições legais em vigor e as recomendações constantes da Declaração de Helsínquia (1964 e subsequentes 

revisões) e da Organização Mundial de Saúde.  
Data do pedido de aprovação: 04/01/2020 

 
_______________________________________ 

 
(assinatura) 

14. PARECER DA COMISSÃO DE ÉTICA 

 
 

 
 

 
 

Reunião de ___/ ___/____ A Comissão,  
 

      

Não se aplica 

NÃO 

Não se aplica 


