
Consentimento Informado 

 

Estudo sobre: “O Comportamento Alimentar e o Desenvolvimento da 

Linguagem em Crianças nascidas Pré-Termo. Estudo Longitudinal com recém-nascidos 

pré-termo e recém-nascidos de termo ao longo dos primeiros 30 meses de vida”, a 

realizar no âmbito do programa de Doutoramento em psicologia de  Ana Isabel Alter 

Rega, Terapeuta da Fala, Mestre em Psicologia Cognitiva. 

Frequentemente o bebé nascido pré-termo apresenta dificuldades na 

alimentação. O desenvolvimento da linguagem é uma das áreas fundamentais da 

saúde global da criança,  sabendo-se que a situação de alimentação é crucial para o 

estabelecimento da interação entre os pais e o bebé e para o desenvolvimento da 

comunicação e linguagem, esta investigação visa contribuir para o conhecimento das 

inter-relações entre o desenvolvimento do comportamento alimentar e o seu impacto 

no desenvolvimento da linguagem ao longo dos primeiros 30 meses de vida da criança. 

Este conhecimento terá importância crucial para a definição de intervenções 

compensatórias e preventivas. 

A recolha de informação é realizada em quatro momentos: 

1º Durante o internamento 

2º 6º mês 

3º 18º mês 

4ª 30º mês 

Através de observação directa do bebé e do preenchimento de questionários 

pelos pais. 

A participação neste estudo é voluntária, toda a informação obtida será 

estritamente confidencial destinando-se apenas a ser utilizada nesta investigação. 

O acesso aos resultados da avaliação do seu filho/a obtidos neste estudo ser-

lhe-ão facultados, se assim o desejar. 

 

 

 

 



 Se concordar em participar nesta investigação, por favor assine em seguida o 

termo de consentimento: 

 

 Concordo em participar com o meu filho/a neste estudo. Compreendo que esta 

minha aceitação implica facilitar a avaliação do meu filho/a nos 4 momentos previstos 

e responder aos questionários que me foram propostos sobre o seu desenvolvimento. 

Compreendo que da minha participação não resulta quaisquer benefícios especiais 

para a qualidade do atendimento ao meu filho/a, excepto aqueles que derivam de 

poder ter acesso à informação recolhida. 

Compreendo igualmente que poderei interromper a minha participação em qualquer 

momento, sem que daí possa resultar qualquer prejuízo para a qualidade dos cuidados 

prestados ao meu filho/a. 

 

 

 

                                                                  Obrigado pela sua contribuição neste estudo 

 

                                                         _________________________________________ 

                                                                                        Assinatura mãe/pai 


