
Estudo sobre Sintomas Psicopatológicos e Suporte Social na Gravidez e no Pós-

Parto 

 
 

O projeto de investigação sobre Sintomas Psicopatológicos e Suporte Social na 

Gravidez e no Pós-Parto, surge no âmbito da realização da dissertação como requisito 

parcial para a obtenção do grau de mestre (2º Ciclo) em Psicologia, na área de 

Psicologia Clínica e da Saúde da Universidade da Beira Interior. 

 

Objetivos Gerais: o estudo visa caracterizar do ponto de vista demográfico e 

psicossocial uma amostra de grávidas, avaliar a sua saúde mental e os níveis de 

suporte social. Pretendemos, ainda conhecer os fatores de vulnerabilidade e proteção 

para a ocorrência de depressão durante a gravidez e no pós-parto. 

 

Papel das participantes: Responder a um conjunto de questionários aplicados pela 

aluna. 

A participação poderá iniciar-se em qualquer momento da gravidez. Todos os 

questionários serão identificados apenas por códigos e os dados serão tratados 

apenas coletivamente, de forma a garantir, em todos os momentos, a 

confidencialidade das respostas. Em qualquer momento e por qualquer motivo 

(inclusive se sentir a sua privacidade invadida) é possível desistir de colaborar neste 

projeto, sem que por isso seja prejudicada no atendimento clínico que lhe é 

disponibilizado. 

 

 

Papel dos Investigadores: Os investigadores deste projeto comprometem-se a: 

 

a) Garantir total confidencialidade sobre os dados que forem fornecidos pelos 

participantes; 

b) Utilizar os dados fornecidos pelos participantes somente para fins de investigação 

(os resultados têm unicamente valor coletivo e serão apenas tratados como um todo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consentimento informado - participante 
 
A Equipa coordenadora deste Estudo vem solicitar autorização para que a gestante 

_________________________________________ possa participar, respondendo a 

um conjunto de questionários, que serão aplicados pela 

aluna______________________________, sendo que a informação recolhida será 

anónima, confidencial e tratada coletivamente, pelos elementos deste projeto de 

investigação, Ana Carolina Ferreira (aluna-estagiária) e Dr.ª Paula Saraiva Carvalho 

(Departamento de Psicologia e Educação da Universidade da Beira Interior). 

Agradecendo a participação e disponibilidade, solicitamos que assine o presente 

documento. 

 

A participante: 

 

_____________________________________________________ 

Covilhã, ___/___/ 2013 

 

 

 
Consentimento informado – investigador 
 
Ao assinar esta página está a confirmar o seguinte: 

 

- Entregou esta informação 

- Explicou o propósito deste trabalho 

- Explicou e respondeu a todas as questões e dúvidas apresentadas pela gestante. 

 
 
__________________________________________________________ 
(Nome do investigador) 
 
 
________________________________________              ___/___/2013 
 (Assinatura) 

 

 

 

 

 

Para eventuais dúvidas contactar: 

Ana Carolina Ferreira 

anacdferreira89gmail.com 


