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[Documento para o Participante] 

 

Consentimento Informado 
 

1. Título do Projecto. 
 
Normas de Diagnóstico da Apneia Obstrutiva do Sono e de Titulação de CPAP: 

Avaliação dos Efeitos na População Doente                                                                                                          

 

O presente documento visa fornecer-lhe a informação básica de que depende o seu 

consentimento para a participação voluntária neste projecto de investigação. O 

presente documento é um requisito necessário para essa participação. Pede-se que o 

leia, coloque as suas dúvidas a quem lho apresenta e, se quiser participar, assine o 

documento. Leve o tempo que entender necessário para examiná-lo. 

 

2. Descrição sucinta da natureza, objectivos e procedimentos do estudo. 

 

A apneia do sono é uma patologia com grande prevalência na população e existem 

normas para o seu diagnóstico e tratamento. O tratamento da apneia do sono traz 

muitos benefícios ao paciente e à sociedade, assim, o que se espera é que quando 

seguidas, as normas de diagnóstico tenham um impacto positivo na prática da 

medicina do sono, no tratamento dos pacientes e nos custos dos cuidados de saúde. 

Os objectivos desta investigação são reconhecer se as normas estão ou não actualmente 

a ser seguidas e determinar se existem efeitos na população relacionados com as 

práticas correntes feitas ou não de acordo com as recomendações internacionais. 

Procedimentos da investigação: 1º - Os indivíduos eleitos para a investigação serão 

convidados a participar nela sendo-lhes apresentada informação sobre a investigação 

pela empresa GASIN; 2º - Serão contactados pessoalmente pelo Técnico de Saúde da 

GASIN os indivíduos que autorizem a empresa a fornecer os seus dados (através de 

consentimento informado); 3º - Aos indivíduos que aceitem participar na investigação 

será solicitado que respondam a um questionário; serão ainda solicitados dados do 

relatório do exame de diagnóstico da Apneia do Sono e do registo de aderência ao 

tratamento; 4º - O participante deverá devolver ao Técnico de Saúde da GASIN cópia 

deste documento assinado, o questionário de investigação preenchido assim como 

fornecer os dados do relatório de diagnóstico e do registo de aderência, necessários 

para a investigação. 

 

Os investigadores assumem a responsabilidade pela confidencialidade de quaisquer 

dados recolhidos. 
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Dada a voluntariedade da sua participação, é-lhe possível desvincular-se a todo o 

tempo do presente processo de investigação, sendo que tanto a recusa inicial como o 

abandono subsequente não acarretam qualquer penalização ou perda de direitos. 

Se subsistirem algumas dúvidas ou forem necessários esclarecimentos suplementares 

previamente à sua participação, poderá contactar: 

 

Nome  [ Elsa Margarida Fernandes de Matos     
                ] 
Local  [ Rua 25 de Abril, nº 110 4800-192 Gonça, Guimarães   
     ] 
Telefone [ 918234282 /  968412481       
     ] 
e-mail / site [ elsamfmatos@gmail.com       
     ] 
 

 
3. Identificação completa dos Investigadores e Instituições envolvidos. 
 

[ Elsa Margarida Fernandes de Matos;  Professora Doutora Teresa Paiva                                         
] 
[ Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa                                                                            
] 
 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
(Assinatura legível do responsável pela investigação) 

 

_________________________________________________ 
(Assinatura do próprio participante, ou seu representante legal) 

 

Sugerimos-lhe que conserve esta cópia do documento, ficando a outra cópia na posse 

do responsável do projecto. 
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[Documento para o Investigador] 

 

Consentimento Informado 
 

1. Título do Projecto. 
 
Normas de Diagnóstico da Apneia Obstrutiva do Sono e de Titulação de CPAP: 

Avaliação dos Efeitos na População Doente                                                                                                          

 

O presente documento visa fornecer-lhe a informação básica de que depende o seu 

consentimento para a participação voluntária neste projecto de investigação. O 

presente documento é um requisito necessário para essa participação. Pede-se que o 

leia, coloque as suas dúvidas a quem lho apresenta e, se quiser participar, assine o 

documento. Leve o tempo que entender necessário para examiná-lo. 

 

2. Descrição sucinta da natureza, objectivos e procedimentos do estudo. 

 

A apneia do sono é uma patologia com grande prevalência na população e existem 

normas para o seu diagnóstico e tratamento. O tratamento da apneia do sono traz 

muitos benefícios ao paciente e à sociedade, assim, o que se espera é que quando 

seguidas, as normas de diagnóstico tenham um impacto positivo na prática da 

medicina do sono, no tratamento dos pacientes e nos custos dos cuidados de saúde. 

Os objectivos desta investigação são reconhecer se as normas estão ou não actualmente 

a ser seguidas e determinar se existem efeitos na população relacionados com as 

práticas correntes feitas ou não de acordo com as recomendações internacionais. 

Procedimentos da investigação: 1º - Os indivíduos eleitos para a investigação serão 

convidados a participar nela sendo-lhes apresentada informação sobre a investigação 

pela empresa GASIN; 2º - Serão contactados pessoalmente pelo clínico da GASIN os 

indivíduos que autorizem a empresa a fornecer os seus dados (através de 

consentimento informado); 3º - Aos indivíduos que aceitem participar na investigação 

será solicitado que respondam a um questionário; serão ainda solicitados dados do 

relatório do exame de diagnóstico da Apneia do Sono e do último registo de aderência 

ao ventilador; 4º - O participante deverá devolver ao clínico da GASIN cópia deste 

documento assinado, o questionário de investigação preenchido assim como os dados 

do relatório de diagnóstico e do registo de aderência, necessários para a investigação. 

 

Os investigadores assumem a responsabilidade pela confidencialidade de quaisquer 

dados recolhidos. 
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Dada a voluntariedade da sua participação, é-lhe possível desvincular-se a todo o 

tempo do presente processo de investigação, sendo que tanto a recusa inicial como o 

abandono subsequente não acarretam qualquer penalização ou perda de direitos. 

Se subsistirem algumas dúvidas ou forem necessários esclarecimentos suplementares 

previamente à sua participação, poderá contactar: 

 

Nome  [ Elsa Margarida Fernandes de Matos     
                ] 
Local  [ Rua 25 de Abril, nº 110 4800-192 Gonça, Guimarães   
     ] 
Telefone [ 918234282 /  968412481       
     ] 
e-mail / site [ elsamfmatos@gmail.com       
     ] 
 

 
3. Identificação completa dos Investigadores e Instituições envolvidos. 
 

[ Elsa Margarida Fernandes de Matos;  Professora Doutora Teresa Paiva                                         
] 
[ Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa                                                                            
] 

 

 

 

 

________________________________ 
(Assinatura legível do responsável pela investigação) 

 

_________________________________________________ 
(Assinatura do próprio participante, ou seu representante legal) 

 

Sugerimos-lhe que conserve esta cópia do documento, ficando a outra cópia na posse 

do responsável do projecto. 
 

 

 

 

 


