
 

             
 

CONSENTIMENTO INFORMADO 
 

1. TÍTULO DO PROJETO 

AVALIAÇÃO DO ACESSO AOS CUIDADOS DE SAÚDE E NÍVEL DE SAÚDE DAS POPULAÇÕES IMIGRANTES DO BANGLADESH, ÍNDIA E PAQUISTÃO 

 

Este documento descreve o estudo em que o/a convidamos a participar. Por favor leia-o atentamente.  

No final, o investigador irá perguntar-lhe se aceita participar. Sempre que tiver dúvidas, sinta-se à vontade para colocar 

todas as questões ao investigador presente. E se surgirem novas questões sobre o estudo após a entrevista, poderá 

contatar o investigador para esclarecê-las. 

 

2. PARA QUE SERVE ESTE ESTUDO?  

Este estudo serve para conhecer o estado de saúde e a prestação de cuidados de saúde às populações imigrantes a residir 

em Portugal. Com este estudo, espera-se melhorar o acesso aos cuidados de saúde e adequar os serviços de saúde para 

os imigrantes a residir em Portugal. 

 

3. COMO SERÁ ESTA ENTREVISTA?  

Apenas será realizada uma entrevista presencial com a duração de cerca de 20 minutos. Nessa entrevista, realizada 

de acordo com a sua disponibilidade, iremos colocar-lhe apenas questões relativas ao seu estado de saúde, práticas e 

hábitos de saúde. 

Todas as informações registadas no questionário são estritamente confidenciais e anónimas e apenas serão usadas de 

acordo com os objetivos deste inquérito. Os resultados deste estudo não são sobre pessoas individuais, mas sobre grupos 

de pessoas. Assim, não será possível identificar quem decidiu ou não participar pelos resultados deste estudo.  

Este estudo não tem objetivos comerciais nem lucrativos. 

 

4. O QUE É QUE EU GANHO EM PARTICIPAR? 

Pessoas que aceitam participar ajudam a que os médicos, e outros profissionais de saúde, tenham mais conhecimentos e 

melhores orientações para tomarem ações e decisões que ajudem as pessoas imigrantes a ter um melhor estado de saúde. 

Não estão previstas remunerações nem situações especiais de atendimento médico.  

 

A sua participação neste estudo é voluntária sendo possível desistir em qualquer altura do presente processo de 

investigação, através do contato abaixo indicado, sendo que esta recusa não acarreta qualquer penalização ou perda de 

direitos. Se ficar com algumas dúvidas ou necessitar de esclarecimentos suplementares antes da sua participação, 

poderá contatar: 

Nome: Violeta Alarcão, Investigadora e Coordenadora do Projeto  

Local: Unidade de Epidemiologia, Instituto de Medicina Preventiva, Faculdade de Medicina de Lisboa  

Telefone: 21 799 94 22 (extensão 47091); E-mail: valarcão@fm.ul.pt  
 

 

5.  IDENTIFICAÇÃO DOS INVESTIGADORES E INSTITUIÇÕES ENVOLVIDOS 

Dr. Mário Carreira, Investigador Principal 

Dra. Violeta Alarcão, Dra. Milene Fernandes, Dra. Noura Abukumail, Dr. Filipe Miranda, Dr. Rui simões 

Unidade de Epidemiologia, Instituto de Medicina Preventiva, Faculdade de Medicina de Lisboa  

Avenida Professor Egas Moniz, 1649-028 Lisboa 

 

Sugerimos-lhe que conserve esta cópia do documento. 
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