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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 

 

Fui convidada a participar no estudo "Opção ou punição? Efeitos do tipo de parto na 

satisfação, confiança e percepção materna do comportamento do bebé”. Este estudo tem como 

objectivo investigar se o tipo de parto (parto vaginal VS parto 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. 

 

 

 

 

Tomei conhecimento de que, de acordo com as recomendações da Declaração de Helsínquia, 

me foram prestadas todas as informações relacionadas com os objectivos e os procedimentos 

do estudo e de que todas as minhas questões e dúvidas foram esclarecidas. Além disso, fui 

informada de que tenho o direito de recusar, em qualquer altura, a minha participação neste 

estudo, sem qualquer prejuízo dos cuidados de saúde que me são prestados. Fui informada, 

também, de que todos os dados recolhidos no decorrer do estudo são totalmente confidenciais 

e serão apenas usados para fins de análise estatística, de acordo com as Leis de Protecção de 

Dados de Portugal (Lei nº 67/98 de 26 de Outubro). Mais, fui informada que a Comissão de 

Ética para a Saúde da Maternidade Dr. Alfredo da Costa autorizou a realização desta 

investigação clínica/científica nesta maternidade e que me foi fornecida uma folha de 

informação adicional para o participante. 

 

 

 

 

Por tudo isto, aceito participar no estudo de 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, com número de telemóvel 965491531, que consiste na resposta a 

três questionários: o questionário de informações gerais; o questionário de satisfação em 

relação ao trabalho de parto e o questionário de percepção do comportamento do bebé. 
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Aceito, também, que as minhas respostas aos questionários sejam posteriormente utilizadas 

para publicação científica, juntamente com as de outras participantes no estudo, no caso de 

esta se vir a verificar. 

 
 

Assinaturas 

Participante:_________________________________________________________________ 

Data:_____________ 

 

Investigador:_________________________________________________________________ 

Data:_____________ 


