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ANEXO I 

INFORMAÇÃO ADICIONAL PARA A PARTICIPANTE 

 

 

TÍTULO DO ESTUDO: "Opção ou punição? Efeitos do tipo de parto na satisfação, confiança e 

percepção materna do comportamento do bebé”. 

 

Este documento contém explicações sobre a Investigação em Psicologia Clínica Dinâmica 

para a qual Ana Raquel Ribeiro da Mota Marques, estudante de Mestrado Integrado em 

Psicologia da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, 

a convidou a participar. Sendo assim, se ao ler esta folha de informações houver algo que não 

entenda ou se quiser mais informações sobre o estudo, Ana Raquel Marques coloca-se à sua 

disposição para responder a qualquer dúvida ou questão que surja. 

 

A sua participação neste estudo é voluntária. Pode levar o tempo que quiser para decidir 

se quer ou não que os seus dados sejam registados neste estudo. Poderá decidir não participar 

ou poderá sair do estudo a qualquer momento, sem quaisquer obrigações, sem precisar de dar 

justificações e sem prejuízo dos seus cuidados médicos. Ou seja, qualquer que seja a sua 

decisão (participar ou não participar no estudo), não haverá qualquer alteração ou influência 

nos cuidados médicos que lhe serão prestados. 

 

 

OBJECTIVO DO ESTUDO 

 Opção ou punição? Efeitos do tipo de parto na satisfação, confiança e percepção materna 

do comportamento do bebé”, é um estudo inserido na área da Psicologia da Gravidez, Parto e 

Puerpério, que tem como objectivo investigar se o tipo de parto (parto vaginal VS parto por 

cesariana) está relacionado (1) com a satisfação das mães com este e com a sua conduta 

durante o trabalho de parto e, principalmente, (2) com a percepção que estas mães têm do 

comportamento do seu bebé, no geral, do comportamento deste durante as refeições, em 

particular, assim como o nível de confiança geral que sentem para cuidar do seu bebé. Por 

outras palavras e de forma mais sintética, pretende investigar se o tipo de parto (vaginal ou 

por cesariana) influencia a satisfação das mães com este e, principalmente, a percepção que 

estas mães têm do comportamento do seu bebé e o nível de confiança que sentem para cuidar 

dele. 
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 Sendo assim, o estudo em Psicologia Clínica Dinâmica para a qual Ana Raquel Ribeiro da 

Mota Marques a convidou a participar, é uma investigação que visa relacionar o tipo de 

trabalho de parto (parto vaginal VS parto por cesariana) com variáveis psicológicas maternas 

avaliadas no pós-parto: satisfação materna em relação ao trabalho de parto; percepção 

materna acerca do comportamento do bebé; percepção materna acerca da alimentação do bebé 

e nível de confiança materna nos cuidados prestados ao bebé. 

 

 

TIPO DE PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO 

A sua participação neste estudo consiste na resposta a três questionários: (1) o 

Questionário Sócio-Demográfico, que é um questionário breve de informações gerais que 

permite obter dados sobre si, agrupados segundo seis categorias (dados pessoais, dados 

relativos à gravidez, dados relativos ao parto, dados relativos ao pós-parto, dados relativos ao 

bebé e composição do agregado familiar nuclear); (2) o CPQ, que é um questionário de 

satisfação em relação ao trabalho de parto, em que terá de atribuir uma pontuação de 1 a 6 (1 

– concordo completamente; 6 – discordo completamente) a cada afirmação que lhe é feita; e 

(3) o MABS, que é um questionário de percepção do comportamento do bebé, em que, 

sobretudo, terá de atribuir uma pontuação de 0 a 5 (0 – nunca; 5 – muitas vezes) a cada 

afirmação que lhe é feita. De salientar que, no caso de não querer responder a alguma ou 

algumas das questões ou afirmações que lhe serão feitas nestes três questionários, será 

totalmente livre de o fazer e não precisará de justificar a sua decisão. 

 

 

RISCOS E BENEFÍCIOS DA SUA PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO 

A sua participação no estudo: "Opção ou punição? Efeitos do tipo de parto na satisfação, 

confiança e percepção materna do comportamento do bebé” não lhe trará qualquer risco ou 

benefício directo, embora o registo das suas respostas e a análise conjunta destas com as de 

outras participantes no estudo possa contribuir para um maior e melhor conhecimento dos 

efeitos do tipo de parto (vaginal ou por cesariana) na satisfação das mães com este e, 

principalmente, a percepção que estas mães têm do comportamento do seu bebé e o nível de 

confiança que sentem para cuidar dele. Este conhecimento poderá, posteriormente, contribuir 

para melhorar os cuidados médicos e psicológicos facultados às futuras mães e respectivos 

recém-nascidos o que, consequentemente, irá permitir aumentar o bem-estar tanto destas mães 

como das crianças que irão nascer. 
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CONFIDENCIALIDADE DOS DADOS OBTIDOS NO ESTUDO 

Todas as suas respostas aos três questionários são totalmente confidenciais e serão apenas 

usadas para fins de análise estatística. Aliás, os questionários que Ana Raquel Marques lhe 

pede para responder serão somente identificados por um número, ou seja, o seu nome não 

constará em nenhum deles, mantendo, desta forma, a máxima confidencialidade dos seus 

dados pessoais. De salientar, também, que não se prevê que a investigação seja publicada em 

revista científica ou divulgada em congressos, no entanto, no caso de qualquer das situações 

suceder, o seu nome nunca será revelado. 

 

Desta forma, todos as suas respostas aos três questionários serão mantidas em sigilo, de 

acordo com as Leis de Protecção de Dados de Portugal (Lei nº 67/98 de 26 de Outubro). 

 

 

ASSINATURA DO CONSENTIMENTO INFORMADO 

Se decidir participar neste estudo, terá que assinar e datar duas cópias da declaração de 

Consentimento Informado. Assinando a declaração de consentimento informado, declara 

compreender o conteúdo desta informação e autoriza que os seus dados sejam recolhidos para 

este estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muito obrigada pela atenção dispensada. 


