
 

 

Eu,                                         ____________________________, declaro ter sido 
informado acerca do estudo sobre Antibioterapia em Medicina Dentária. O estudo é 
realizado pela Dra. Ana Sofia Oliveira no âmbito de uma tese de Mestrado em Cuidados 
Farmacêuticos, com orientação da Doutora Mara Guerreiro (Investigadora iMED.UL & 
Professora Associada Convidada ISCSEM). O estudo foi-me explicado por escrito, 
através de um folheto informativo estando a investigadora disponível para responder a 
qualquer dúvida que eu tenha.  Contacto telefónico direto - Sofia Oliveira – 914 284 
982.  

Concordo em ser entrevistado sobre as necessidades e preferências formativas no 
âmbito da prescrição de antibióticos assim como fontes de informação. Durante a 
entrevista, que durará cerca de 45 minutos, deverei expressar a minha opinião sobre 
estas matérias.  

Tenho conhecimento que, para garantir a recolha de dados exatos, a entrevista será 
gravada e posteriormente transcrita. Contudo, tenho o direito a opor-me a que a 
entrevista seja gravada, permitindo apenas a recolha de notas.  

É-me garantido o tratamento anónimo e confidencial dos dados recolhidos. Isto 
significa que o registo escrito da entrevista (transcrição ou notas) não pode conter 
qualquer dado que revele a minha identidade nem a organização em que trabalho. 
Caso autorize gravação, esta será guardada até finalização da transcrição, e destruída 
após este período. O tratamento confidencial significa que o acesso aos dados é 
reservado à equipa de investigação.  

Os dados recolhidos na entrevista serão utilizados para fins académicos (como teses de 
mestrado e artigos científicos) e para melhoria da prática profissional (por exemplo 
através de relatórios). Em qualquer dos casos e, quando tornados públicos, será 
integralmente respeitada a anonimidade, no que respeita à minha pessoa e à 
organização em que trabalho. 

A minha participação na entrevista é plenamente voluntária, sendo que posso terminá-
la a qualquer instante sem necessidade de me justificar, o que revoga o presente 
consentimento. Tenho o direito de declinar resposta a qualquer questão que me seja 
colocada.  

Declaro que li e compreendi esta informação e que aceito em participar na entrevista.  

Assinale com uma cruz a opção pretendida: Sim  Não 
Pretendo receber a transcrição da entrevista   
Pretendo ter acesso à gravação áudio da entrevista   
 

Data: Assinatura do participante: 
 

Declaração de Consentimento Informado (entrevistas) 

(entrevistas) 


