FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE PROJETO DE INVESTIGAÇÃO
(Preenchimento obrigatório)

TÍTULO DO PROJETO
DIRETÓRIO DE ESCALAS UTILIZADAS EM CUIDADOS PALIATIVOS E VALIDADAS NA
POPULAÇÃO PORTUGUESA
CLASSIFICAÇÃO
Trabalho Académico
x Não conferente de grau
Conferente de grau
Licenciatura
Designação do Curso

Mestrado

Doutoramento

Tipo de estudo (em concordância com a lei n.º 21/2014 de 16 de Abril)
Clínico com intervenção

Clínico sem intervenção

Clínico de dispositivo médico

x Outro

CALENDARIZAÇÃO
Data de início: 10/05/2019

Data de conclusão:30/09/2019

INVESTIGADORES
Coordenador principal
Nome
Manuel Luís Capelas
Instituição
OPCP; Instituto Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa
Coordenador executivo
Nome
Rita Cunha Ferreira
Instituição
ECSCP ACES Lisboa Ocidental e Oeiras
Colaborador
Nome
Instituição

Cristina Dias Henriques
ECSCP ACES Lisboa Ocidental e Oeiras

Colaborador
Nome
Instituição

Cristina Pedrosa
Centro Hospitalar de Setúbal

Colaborador
Nome
Instituição

Inês Antunes
UCSP Almargem do Bispo – ACES Sintra
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Colaborador
Nome
Instituição

Joana Mendes
Hospital de São Francisco Xavier

Colaborador
Nome
Instituição

Mafalda Lemos Caldas
USF Travessa da Saúde, ACES Loures Odivelas

Colaborador
Nome
Instituição

Marta Soares
ECSCP ACES Alentejo Central

Este projeto insere-se no âmbito de um projeto ou estudo mais vasto?
Sim x
Não
(Em caso afirmativo, indique o nome do projeto e entidade promotora)
Projetos do Observatório Português de Cuidados Paliativos para 2019
Trata-se dum projeto financiado?
Sim
Não x
(Em caso afirmativo, indique o nome da entidade financiadora)

INSTITUIÇÕES E SERVIÇOS ENVOLVIDOS
Instituições principais (Indique Instituição, Unidade, Departamentos e Serviços)
Observatório Português de Cuidados Paliativos

Página 2 de 4

CARACTERÍSTICAS DO ESTUDO
1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA /JUSTIFICAÇÃO DO ESTUDO
Até 2000 caracteres (incluindo espaços)

A medição e avaliação em saúde através de instrumentos é de extrema importância, não
apenas na prática clínica, mas também ao nível da investigação, da monitorização das
práticas e do desenvolvimento de indicadores de qualidade e de ganhos em saúde.
Existe atualmente uma grande diversidade de instrumentos de medida validados e fiáveis,
tornando-se difícil selecionar e encontrar o mais adequado ao que desejamos.
Neste processo de escolha do instrumento, há ainda que garantir que o mesmo se
encontre validado para ser utilizado na população que desejamos avaliar.
Os cuidados paliativos constituem uma área da Medicina em desenvolvimento, sendo
premente a necessidade de, por um lado, identificar que instrumentos se encontram
validados para a população portuguesa e, por outro, torná-los acessíveis aos profissionais
de saúde.

2. OBJETIVOS
Até 1000 caracteres (incluindo espaços)

Elaborar um diretório de escalas utilizadas em cuidados paliativos e validadas na população
portuguesa.
3. METODOLOGIA

Pesquisa em repositórios de universidades e institutos politécnicos portugueses com
interesse em cuidados paliativos.
Consulta de peritos portugueses.
Divulgação do estudo através de associações relevantes, incentivando que autores de
validação de escalas reportem o seu trabalho ao nosso grupo.
Verificar, em bases de dados nacionais e internacionais, a existência de validação para a
população portuguesa no que se refere às escalas mais comuns, consultando autores
originais quando necessário.
Revisão sistemática da literatura em bases de dados internacionais, no final.
4. CONSENTIMENTO

4.1. Está prevista a obtenção de Consentimento Informado Esclarecido e
Livre?
Sim
Não x
(Em caso afirmativo consulte o guião “Consentimento Informado
Esclarecido e Livre”, e anexe um exemplar elaborado para o estudo)
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5. CONFIDENCIALIDADE E DADOS PESSOAIS

5.1.Como é garantida a confidencialidade dos dados recolhidos?

(até 300 carateres,

incluindo espaços)

Não aplicável
5.2. Como é garantida a conformidade com o RGPD e com a legislação
nacional aplicável em matéria de dados pessoais? (até 300 carateres,
incluindo espaços)
Não aplicável
6. SUBMISSÃO DO ESTUDO

6.1. O presente estudo já foi submetido a alguma Comissão de Ética?
Sim

Não

x

Se SIM, anexe por favor o parecer dessa CE ou logo que o obtenha.
6.2. Existe autorização da Instituição/Instituições onde vai decorrer o estudo?
Sim

Não

Não aplicável

x

Se SIM, anexe por favor as respetivas autorizações e/ou parecer(es) do(s)
orientador(es).
7. SEGURO

Este estudo prevê intervenção clínica que implique a existência de um seguro
para os participantes?
Sim
Não
x
Se SIM, junte por favor a cópia da Apólice de Seguro respetiva.
8. OBSERVAÇÕES (outras explicações entendidas como necessárias)

(até 300 carateres,

incluindo espaços)

9. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, abaixo assinado, Manuel Luís Vila Capelas na qualidade Investigador
Principal/Responsável por este projeto/estudo de investigação, declaro por minha
honra que as informações dispensadas neste formulário são verdadeiras e que, em
todas as etapas do processo de investigação, será respeitado o estabelecido na
legislação aplicável, nos códigos deontológicos, nas normas de boas práticas e nas
declarações e diretrizes internacionais existentes.
Lisboa, 04/07/2019
Assinado por : MANUEL LUÍS VILA CAPELAS
Num. de Identificação: BI068629273
Data: 2019.07.04 13:58:12
GMT Daylight Time
___________________________________
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