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Maria Cristina Canavarro para mim  

Cara Ana Cabete, 

Está autorizada a utilizar a versão Portuguesa do BSI, da qual sou autora e que envio em anexo. 

Dados relativos aos procedimentos de passagem e cotação, bem como informação sobre as 

características psicométricas do instrumento, encontram-se descritas em:  

Canavarro, M. C. (1999). Inventário de sintomas psicopatológicos- BSI. In M. R. Simões, M. 

Gonçalves, L. S. Almeida (Eds). Testes e Provas Psicológicas em Portugal (II vol.)pp. 87-109. 

Braga: SHO-APPORT. 

Canavarro, M.C. (2007). Inventário de Sintomas Psicopatológicos: Uma Revisão crítica dos 

estudos realizados em Portugal. In L. Almeida, M. Simões, C. Machado e M. Gonçalves (Eds.) 

Avaliação psicológica. Instrumentos validados para a população Portuguesa, vol. III. pp. 305-

331. Coimbra: Quarteto Editora. 

Agradecia que se vier a publicar utilizando os dados do BSI me envie os resultados. 

  

Cumprimentos da 

Maria Cristina Canavarro 

.............. 

Maria Cristina Canavarro 

mccanavarro@fpce.uc.pt 

http://www.fpce.uc.pt/saude/index.htm 

http://www.huc.min-saude.pt/unipmaternidade 

  

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da  

Universidade de Coimbra 

Rua do Colégio Novo, Apartado 6153 

3001-802 Coimbra 

Portugal  

Tel. (+351 239851450) Fax (+351 239 851465) 

  

Unidade de Intervenção Psicológica (UnIP) 

Maternidade Doutor Daniel de Matos 

Avenida Miguel Torga 

3030-165 Coimbra 

Portugal  

Tel. (+351 239403060) Fax (+351 239 403062) 
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Ana Luísa Torres Cabete 
5ª Travessa da Quinta do Grou, nº4 2º Frt 
3080-501 Tavarede 
Figueira da Foz 
Telm. 937013329 
E-mail: analuisa.psi@gmail.com 
 

 

 

Exma. Sra. Presidente Maria Natália Leite Oliveira Pata 

 

Assunto:  Pedido de autorização para realização do projecto de investigação. 
 

Aluna do Mestrado de Psicologia Clínica, do Instituto Superior Miguel Torga, a realizar 

uma investigação intitulada “Estudo da ideação suicida em adolescentes com consumo de 

álcool”. 

 Vem por este meio solicitar a sua autorização para ter acesso aos adolescentes que 

estejam a frequentar o 10º, 11º e 12º, necessitando para tal aplicar um questionário sócio-

demográfico, o questionário CAGE e da Escala de Ideação Suicidária de Beck (L.R. Derogatis, 

1993; Versão: M.C. Canavarro, 1995). Estes instrumentos serão absolutamente confidenciais e 

anónimos e apenas administrados após consentimento informado dos participantes.  

O estudo exploratório visa analisar se de facto a ideação suicidária se encontra 

presente nos adolescentes com consumo de álcool, com o objectivo de prevenção, podendo a 

Psicologia contribuir para a melhor compreensão e diminuição, existente na nossa realidade. 

Desde já fica o compromisso de fornecer os resultados e a disponibilidade para 

posteriormente realizar acções de formação com o intuito de auxiliar quem trabalha com estes 

jovens.  

Para tanto, se necessário enviarei currículo vitae e instrumentos de recolha de dados 

para vossa análise e apreciação.  

 

Grata desde já pela sua melhor atenção face ao exposto  

Atentamente, 

Coimbra, 12 de Maio de 2009 

 

Ana Cabete 

 

Presidente do Concelho Executivo da Escola 
Secundária Dr. Bernardino Machado 
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FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO 

 

Exmos. Encarregado(a)s de Educação: 

Eu, Ana Luísa Torres Cabete, Licenciada em Psicologia Mestranda de 

Psicologia Clínica, do Instituto Superior Miguel Torga, sob orientação da Prof. Doutora 

Maria Lapa Esteves solicito a vossa autorização para a recolha de dados através de um 

questionário ao vosso educando. 

 Estamos a realizar uma investigação intitulada “ Estudo da ideação suicida em 

adolescentes com consumo de álcool”, que pretende analisar qual a relação do consumo 

de álcool e a ideação suicida nos adolescentes, com o intuito de actuar de forma mais 

adequada a esta realidade. 

 Compreender para intervir é o lema, deste modo é importante avaliar o risco 

para a prevenção. Os dados obtidos serão para uso no estudo acima mencionado, sendo 

estes anónimos e confidenciais.  

Grata desde já pela colaboração, 

Atentamente, 

 

___________________________ 

               (Ana Cabete) 

 

 

Eu, encarregado de educação do aluno nº_______, ano______, e turma_____, 

declaro que autorizo a participação do meu educando na resposta aos 

questionários para o estudo acima referenciado. 

 

A não devolução desta declaração subentende que a participação do aluno está 

autorizada. 
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Eu, Ana Luísa Torres Cabete, Licenciada em Psicologia e Mestranda de 

Psicologia Clínica, no Instituto Superior Miguel Torga sob orientação da Prof. Doutora 

Maria Lapa Esteves, encontro-me a desenvolver um trabalho de investigação relativo ao 

“ Estudo da ideação suicida em adolescentes com consumo de álcool”, que pretende 

analisar qual a relação do consumo de álcool e a ideação suicida nos adolescentes, com 

o intuito de actuar de forma mais adequada a esta realidade, compreender para intervir é 

o lema, deste modo é importante avaliar o risco para a prevenção. 

Agradeço, desde já, a colaboração no preenchimento dos seguintes 

questionários, assegurando a privacidade e confidencialidade do mesmo e a sua 

exclusiva aplicabilidade no trabalho em questão. 

 

 

 

 Após uma leitura atenta, responda a todas as questões em anexo.  

 

 

 

Muito Obrigada! 

 Atentamente, 

 

 

         

 _________________________ 

                                                            (Ana Cabete)  
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QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

1 – Sexo: 2 - Idade:_______anos 
   Feminino 
   Masculino 
3 – Idade dos pais: 
 30-39 anos 40-49 anos 50-59 anos + de 60 anos 
Pai     
Mãe     
4 – Escolaridade dos pais 

 Analfabeto Básico Secundário Médio Superior 
Pai      
Mãe      
5 – Profissão dos pais: 
Pai __________________________________________ 
Mãe _________________________________________ 
6 – Estado civil dos pais: 
Casados         Separados/Divorciados    Há quanto tempo? __________________ 
Juntos            Viúvo/a 
7 – Tens irmãos                                                
Sim  
Não   
8 – Com quem vives? 
    Pai/Mãe                            Pai/Irmão(s)                  Pai            Avó (s)            Mãe 
    Pai/Mãe/Irmão(s)           Mãe/Irmão(s)                  Outros Quem?_________________ 
9 – Que bebida habitualmente consomes? 

Água                       Sumo                Cerveja                   Bebidas brancas 
Outras bebidas                      Quais? ________________________ 
 

10 - Com quem costumas beber? 
Amigos                       Familiares                  Outros    Quais?______________ 

11- Quando estás com consumo de álcool surge ou não a ideação suicida? 
Sim 
Não 

(Se respondes-te que não termina aqui este questionário) 
12-Em que situação é que esta surge? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
13-Com que frequência?   
______________________________________________________________________
________________________________________________________ 
14-Que idade tinhas?        
______________________                                                                         


