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ENQUADRAMENTO: ___________________________________________ 

É convidado a participar voluntariamente neste estudo – que pretende recolher dados relacionados 

a concretas experiências de dificuldades em responder à pandemia, especialmente atinentes a 

questões de estigma e discriminação, determinantes da saúde sociais, desigualdades sociais, 

populações vulneráveis, justiça global da saúde, propostas específicas para responder a contextos 

de pandemia, como a possibilidade de fornecer equipamento de proteção pessoal, vacinas e 

tratamentos, bem como políticas públicas específicas destinadas a garantir o acesso a tratamento 

médico em condições éticas de igualdade com o intuito de apresentar soluções de política pública, 

permitindo construir sistemas éticos adequados para responder a dificuldades que emergem em 

situações de pandemia. 

Este procedimento é chamado consentimento informado e descreve a finalidade do estudo, os 

procedimentos, os possíveis benefícios e riscos.  

Receberá uma cópia deste Consentimento Informado para rever. O Investigador ou outro membro 

da equipa irá esclarecer qualquer dúvida que tenha sobre o termo de consentimento e também 
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alguma palavra ou informação que possa não entender. 

Depois de compreender o estudo e de não ter qualquer dúvida acerca do mesmo, deverá tomar a 

decisão de participar ou não. Caso queira participar, ser-lhe-á solicitado que assine e date este 

formulário. Após a sua assinatura e a do Investigador, ser-lhe-á entregue uma cópia.  
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1. INFORMAÇÃO GERAL E OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

O estudo ‘Responsabilidade em saúde pública no mundo lusófono: fazendo justiça durante e além 

da emergência da COVID’ pretende recolher dados relacionados a concretas experiências de 

dificuldades em responder à pandemia, especialmente atinentes a questões de estigma e 

discriminação, determinantes da saúde sociais, desigualdades sociais, populações vulneráveis, 

justiça global da saúde, propostas específicas para responder a contextos de pandemia, como a 

possibilidade de fornecer equipamento de proteção pessoal, vacinas e tratamentos, bem como 

políticas públicas específicas destinadas a garantir o acesso a tratamento médico em condições 

éticas de igualdade com o intuito de apresentar soluções de política pública, permitindo construir 

sistemas éticos adequados para responder a dificuldades que emergem em situações de pandemia. 

 

2. PROCEDIMENTOS E CONDUÇÃO DO ESTUDO 

2.1. Procedimentos  

O estudo consistirá no levantamento de referência legislativas, na realização de um questionário 

estruturado endereçado a instituições de saúde e Organizações Não Governamentais dedicadas à 

defesa dos direitos dos pacientes, de forma a recolher dados relativos a concretas experiências de 

dificuldades na resposta à pandemia. Após recolha dos elementos e análise dos mesmos serão 

realizadas sugestões de alterações de políticas públicas e a respetiva disseminação das mesmas. 

 

Descrição dos Procedimentos: 

Será realizada um questionário estruturado. 

2.3. Tratamento de dados / Randomização 

O questionário será aplicado a indivíduos ligados a instituições de saúde e Organizações Não 

Governamentais. 

 

3. RISCOS E POTENCIAIS INCONVENIENTES  

Os procedimentos presentes neste estudo apresentam riscos mínimos vez que não serão feitas 

perguntas de ordem pessoal. Ademais, considerada a total anonimização dos questionários e 

intervenções. 
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4. POTENCIAIS BENEFÍCIOS 

Este estudo não trará qualquer tipo de benefícios diretos para os participantes. Contudo, a pesquisa 

contribuirá para conhecer melhor as ações adotadas pelos países investigados para combater a 

pandemia de coronavírus. 

 

5. NOVAS INFORMAÇÕES 

Ser-lhe-á dado conhecimento de qualquer nova informação que possa ser relevante para a sua 

condição ou que possa influenciar a sua vontade de continuar a participar no estudo. 

 

6. SEGURANÇA 

Os procedimentos presentes neste estudo apresentam riscos mínimos para os participantes. 

 

7. PARTICIPAÇÃO / ABANDONO VOLUNTÁRIO 

É inteiramente livre de aceitar ou recusar participar neste estudo.  

Pode retirar o seu consentimento em qualquer altura sem qualquer consequência para si, sem 

precisar de explicar as razões, sem qualquer penalidade ou perda de benefícios e sem comprometer 

a sua relação com o Investigador que lhe propõe a participação neste estudo. Ser-lhe-á pedido para 

informar o Investigador se decidir retirar o seu consentimento. 

A sua participação pode ser terminada por decisão administrativa ou decisão da Comissão de 

Ética.  

 

8. CONFIDENCIALIDADE  

Os seus registos manter-se-ão confidenciais e anonimizados de acordo com os regulamentos e leis 

aplicáveis. Se os resultados deste estudo forem publicados, a sua identidade manter-se-á sempre 

confidencial. 

Ao assinar este Consentimento Informado autoriza este acesso condicionado e restrito. 

Pode ainda em qualquer altura exercer o seu direito de acesso à informação.  

 

Confidencialidade e tratamento de dados pessoais 

Os dados pessoais dos participantes no estudo serão utilizados para condução do estudo, 

designadamente para fins de investigação científica. 
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Ao dar o seu consentimento à participação no estudo, a informação será utilizada da seguinte 

forma: 

1. Os investigadores e as outras pessoas envolvidas no estudo recolherão e utilizarão os dados 

para as finalidades acima descritas.  

2. A sua identidade não será revelada em quaisquer relatórios ou publicações resultantes deste 

estudo.  

3. Todas as pessoas ou entidades com acesso aos seus dados pessoais estão sujeitas a sigilo 

profissional.   

4. Tem ainda o direito de retirar este consentimento em qualquer altura através da notificação 

ao investigador, o que implicará que deixe de participar no estudo. No entanto, os dados 

recolhidos ou criados como parte do estudo até essa altura que não a identifiquem poderão 

continuar a ser utilizados para o propósito de estudo, nomeadamente para manter a respetiva 

integridade científica e a sua informação médica não será removida do arquivo do estudo.  

5. Se não der o seu consentimento, assinando este documento, não poderá participar neste 

estudo. Se o consentimento agora prestado não for retirado e até que o faça, este será válido 

e manter-se-á em vigor.  

 

9. COMPENSAÇÃO 

Este estudo não entregará qualquer compensação pela sua participação.  

 

10. CONTACTOS 
 

Se tiver perguntas relativas aos seus direitos como participante deste estudo ou sobre o estudo, 

deve contactar: 

André Dias Pereira 

Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 

Email: andreper@fd.uc.pt 

Telefone: + 351 239 859 801 

 

 

NÃO ASSINE ESTE FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO INFORMADO A MENOS QUE 

TENHA TIDO A OPORTUNIDADE DE PERGUNTAR E TER RECEBIDO  

RESPOSTAS SATISFATÓRIAS A TODAS AS SUAS PERGUNTAS.  
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CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

1. Declaro ter lido este formulário e aceito de forma voluntária participar neste estudo. 

2. Fui devidamente informado da natureza, objetivos, riscos, duração provável do estudo, 

bem como do que é esperado da minha parte.  

3. Tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o estudo e percebi as respostas e as 

informações que me foram dadas. 

A qualquer momento posso fazer mais perguntas ao investigador responsável do estudo. 

Durante o estudo e sempre que quiser, posso receber informação sobre o seu 

desenvolvimento. O investigador responsável dará toda a informação importante que surja 

durante o estudo que possa alterar a minha vontade de continuar a participar. 

4. Aceito seguir todas as instruções que me forem dadas durante o estudo.  

5. Autorizo o uso dos resultados do estudo para fins exclusivamente científicos. 

6. Aceito que os dados gerados durante o estudo sejam informatizados, podendo exercer o 

meu direito de retificação e/ou oposição.  

8. Tenho conhecimento que sou livre de desistir do estudo a qualquer momento, sem ter de 

justificar a minha decisão.  

9. Fui informado que o estudo pode ser interrompido por decisão do investigador ou das 

autoridades reguladoras.  

8. Entendo que participação envolve a minha participação através de respostas a um 

questionário fornecido pela equipa de investigação. 

9.  Aceiro que não vou beneficiar diretamente com a participação nesta investigação. 

10.  Entendo que todas as informações que eu fornecer para este estudo serão tratadas de forma 

confidencial e que a minha identidade permanecerá anónima.  

11. Aceito que pequenas partes do meu questionário podem ser citados em artigos científicos, 

porém esta referência será feita de forma anónima e serei sempre informado sobre esse 

facto. 

12. Aceiro que  os consentimentos assinados fiquem retidos nas instalações do Instituto 

Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em espaço de acesso 
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reservado (sala fechada em cacifo devidamente fechado) e apenas estarão disponíveis para 

a equipa de pesquisa. 

13. Entendo que tenho liberdade para contatar qualquer uma das pessoas envolvidas na 

investigação para obter maiores esclarecimentos e informações. 

 

 

Nome do Participante_____________________________________________________________ 

Assinatura : _________________________________________        Data:________/_____/____ 

 

 

Confirmo que expliquei ao participante acima mencionado a natureza, os objetivos e os potenciais 

riscos do estudo acima mencionado.  

 

Nome do Investigador:____________________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________        Data:_______/_____/____ 


