
Saúde reprodutiva e decisões sobre a parentalidade futura
Estudo sobre o conhecimento dos adultos portugueses acerca da (in)fertilidade e da sua importância na tomada de decisão sobre os seus projetos parentais futuros

O objetivo deste estudo é conhecer a informação que os adultos portugueses têm acerca da fertilidade. 

Destina-se a homens e mulheres, com idades entre os 18 e os 40 anos, que não tenham filhos e não estejam a viver uma gravidez ou a tentar engravidar há mais de 2 meses.

A participação no estudo implica o preenchimento de um questionário online, em três momentos diferentes. Na primeira vez, o tempo previsto de preenchimento é de 15 minutos. Nas
seguintes é de 5 minutos.

O estudo é voluntário. Todos os dados recolhidos são confidenciais e serão analisados coletivamente, não havendo por isso lugar à identificação de nenhum dos participantes.

 

Como participar?

- Na página seguinte, ser-lhe-á pedida a sua autorização para participar no estudo. Caso aceite participar no estudo (respondendo “sim” à pergunta) será reencaminhada(o) para o
questionário online. É importante que responda da forma o mais honesta e sincera possível!

 

Qual o papel dos investigadores?

Os investigadores deste estudo comprometem-se a:

a) Garantir que os dados recolhidos serão anónimos (não permitem a identificação dos participantes) e confidenciais (todos os dados serão identificados unicamente com um código); em
nenhuma circunstância serão divulgados dados pessoais ou as respostas aos questionários.

b) Utilizar os dados apenas para fins de investigação (tendo apenas valor coletivo) e no âmbito do presente estudo.

 

Se precisar de mais informações acerca do estudo, por favor contacte-nos através do email marianamr@fpce.uc.pt

 

Os participantes que completem todas as fases do estudo poderão candidatar-se a um sorteio de um vale de compras no valor de 75€. 

Existem 58 perguntas neste inquérito

Consentimento informado
Ao responder sim, declara ter tomado conhecimento dos objetivos do estudo e da participação que lhe é solicitada, participando voluntariamente. Concorda ainda que os dados sejam
trabalhados anónima e coletivamente pelos investigadores responsáveis, no âmbito dos objetivos a que este estudo se dirige.

[]Aceita participar no estudo? *

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 Sim

 Não

Nair
Texto digitado

Nair
Texto digitado

Nair
Texto digitado
Anexo 1. Protocolo administrado no primeiro momento de avaliação



Dados pessoais

[]Código (iniciais do nome + data de nascimento ddmmaaaa):  

Exemplo:

Joana Clara Santos Silva, nascida 02/10/1986

Código: JCSS02101986           *

Por favor, escreva aqui a sua resposta:

 

O código servirá apenas para emparelhar os dados de cada pessoa e não será utlizado para identificação dos participantes. 

[]Idade *

Por favor, escreva aqui a sua resposta:

 

[]Sexo *

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 Feminino

 Masculino

[]Habilitações literárias

Por favor, escreva aqui a sua resposta:

 

[]Profissão *

Por favor, escreva aqui a sua resposta:

 

[]Situação profissional *

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 Empregada/a

 Desempregado/a

 Estudante

 Reformado/a

 Outro  

[]Nível socioeconómico *

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 Baixo

 Médio

 Alto

[]Estado civil *

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 Solteiro

 Casado/união de facto

 Divorciado/viúvo



[]Religião *

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 Católico/a praticante

 Católico/a não praticante

 Ateu/Ateia

 Agnóstico/a

 Outro  

[]Actualmente está envolvido numa relação íntima?  *

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 Sim

 Não

[]Se sim, há quanto tempo (em anos) está nessa relação?

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:
A resposta for 'Sim' na pergunta '11 [A10]' (Actualmente está envolvido numa relação íntima? )

Neste campo só é possível introduzir números.

Por favor, escreva aqui a sua resposta:

 

Se for há menos de um ano coloque 1.

[]Se sim, qual a idade do seu companheiro?

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:
A resposta for 'Sim' na pergunta '11 [A10]' (Actualmente está envolvido numa relação íntima? )

Neste campo só é possível introduzir números.

Por favor, escreva aqui a sua resposta:

 



Situação reprodutiva

[]Já tentou engravidar? *

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 Sim

 Não

[]Tem filhos? *

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 Sim

 Não

[]Em relação a ter filhos no futuro: *

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 Tenho a certeza que quero TER filhos

 Ainda tenho dúvidas, mas estou mais inclinado para querer TER filhos no futuro

 Tenho a certeza de que NÃO QUERO ter filhos

 Ainda tenho dúvidas, mas estou mais inclinado para NÃO QUERER ter filhos no futuro

[]Quantos filhos gostaria de ter? *

Por favor, escreva aqui a sua resposta:

 

Responder 0 caso não queira ter filhos

[]Quão importante é para si ter filhos, numa escala de 0 (nada)  a 10 (muitíssimo)? *

Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Quão importante é para si ter filhos?

[]Com que idade gostaria de ter o primeiro filho?  *

Neste campo só é possível introduzir números.

Por favor, escreva aqui a sua resposta:

 

[]Considera que irá conseguir ter um filho no momento em que planeia? *

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 Sim

 Não

[]Assinale o quão confiante se sente, numa escala de 0 (nada confiante) a 10 (totalmente confiante), em relação a
conseguir ter filhos quando o pretender? *

Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Assinale o quão confiante se sente, em relação a conseguir ter filhos quando o pretender?



[]Para si, quais são os principais obstáculos que o(a) poderão impedir de ter filhos na idade que pretende? *

Por favor, selecione todas as que se aplicam:

 Infertilidade

 Instabilidade na relação com companheiro/a

 Prosseguimento de estudos

 Progressão na carreira

 Instabilidade financeira

 Não se sentir preparado/a para ter um filho



Motivações para a parentalidade
Este grupo de perguntas destina-se a conhecer as suas motivações para ser pai/mãe no futuro e a importância da parentalidade na sua vida

 

[]

Motivações para a parentalidade  Motivações favoráveis

Classifique de 1 (nada) a 5 (completamente) em que medida valoriza cada uma das seguintes razões favoráveis a tornarse
mãe ou pai.

*

Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:

 1    2    3    4    5
Fortalecer o laço que me une ao meu companheiro
Dar continuidade ao nome da minha família
Concretizar o apelo do meu relógio biológico
Dar sentido à minha vida
Sentir o espírito familiar
Cumprir uma obrigação moral
Estar unido(a) a uma criança por laços de sangue
Ser valorizado(a) socialmente
Transmitir heranças familiares
Mostrar que sou responsável
Corresponder àquilo que a minha família espera de mim
Dar um passo em frente na relação com o(a) meu (minha) companheiro(a)
Ter uma fonte de apoio económico
Criar uma pessoa, uma personalidade
Concretizar um projecto comum com o(a) meu (minha) companheiro
Concretizar o meu instinto maternal ou paternal
Cumprir o meu papel de homem ou mulher
Criar a minha própria família
Viver a experiência de gravidez
Afirmar-me como adulto(a)
Assegurar a descendência da minha família
Concretizar um projecto do meu companheiro
Permitir que o(a) meu (minha) companheiro(a) e eu sejamos reconhecidos como família
Transmitir os valores da minha família
Sentir-me útil e importante para uma criança
Dar continuidade às relações familiares

[]

Motivações para a parentalidade  Motivações desfavoráveis

Classifique de 1 (nada) a 5 (completamente) em que medida valoriza cada uma das seguintes razões desfavoráveis a
tornarse mãe ou pai.

 

*

Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:

 1    2    3    4    5
Ter o trabalho de cuidar de uma criança
Não ter as qualidades necessárias para ser pai ou mãe
Recear sofrer (que a minha companheira sofra) complicações no parto
Recear que um filho provoque a nossa separação enquanto casal
Ter de fazer sacrifícios financeiros
Recear pelo futuro de uma criança face ao estado actual do mundo
Ter de assumir despesas acrescidas com uma criança
Não me sentir preparado para assumir o papel de pai/mãe
Recear que o meu filho se perca por caminhos desviantes
Lidar com as necessidades constantes de uma criança
Recear sofrer (que a minha companheira sofra) mudanças negativas no meu (seu) corpo
Alterar as nossas rotinas enquanto casal
Recear expor uma criança aos perigos da sociedade actual
Perder autonomia enquanto casal
Ter preocupações constantes com uma criança
Recear sofrer (que a minha companheira sofra) os desconfortos físicos da gravidez
Abdicar do meu conforto financeiro
Assumir a responsabilidade por uma criança para toda a vida
Recear expor uma criança à degradação atual do ambiente
Recear sofrer dificuldades financeiras
Perder proximidade com o meu companheiro



Conhecimento sobre fertilidade

[]Como classifica o seu conhecimento sobre fertilidade *

Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:

 1    2    3    4    5
Como classifica o seu nível de conhecimento sobre fertilidade

Classifique usando uma escala de 1 (nenhum conhecimento) a 5 (elevado conhecimento)

[]Em relação às afirmações que se seguem, deverá indicar se se trata de uma afirmação verdadeira (V) ou falsa (F). *

Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:

 Verdadeiro Falso
Tomar a pílula por mais de 5 anos afeta negativamente a fertilidade da mulher.
A presença de ejaculação significa que o homem é fértil.
A presença de uma ereção no homem indica que ele é fértil.
A maior parte dos problemas de fertilidade são da mulher.
O peso (ou IMC) afeta a fertilidade feminina.
O peso (ou IMC) afeta a fertilidade masculina.
Fumar diminui a fertilidade dos homens.
Fumar diminui a fertilidade das mulheres.
A utilização de preservativo pode proteger a fertilidade futura.
Se um indivíduo tiver uma doença sexualmente transmissível, terá maior probabilidade de ter problemas de fertilidade.
A existência de ciclos menstruais irregulares é indicadora de problemas de fertilidade.
A existência de dores menstruais é indicadora de problemas de fertilidade.
O facto do homem ter contraído papeira pode prejudicar a sua fertilidade.
O uso de roupa apertada poderá aumentar a probabilidade do homem ter problemas de fertilidade.
Usar o telemóvel no bolso das calças afecta a fertilidade masculina.
Um homem que esteja muito tempo sentado poderá ter maior probabilidade de ter problemas de fertilidade.
A utilização do computador no colo poderá afetar a fertilidade masculina futura.
A existência de múltiplos parceiros sexuais afeta a fertilidade feminina.
O consumo de álcool e drogas diminui a fertilidade masculina.
O consumo de álcool e drogas diminui a fertilidade feminina.
A prática de exercício físico em excesso prejudica a fertilidade.
A exposição a substâncias poluentes (fungos, tintas, reagentes) ou radiações diminui a fertilidade.

[]Em que idades as mulheres são mais férteis? *

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 20-24 anos

 25-29 anos

 30-34 anos

 35-40 anos

Por favor, de seguida, assinale a opção de resposta que considera estar correta: 

[]Numa mulher jovem e um homem, que tenham relações sexuais desprotegidas no momento da ovulação e sem
problemas de fertilidade, qual é a probabilidade da mulher engravidar? *

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 0-24%

 25-49%

 50-74%

 75-100%

[]Qual é a percentagem de casais inférteis em Portugal? *

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 0-5%

 6-15%

 16-25%

 26-35%



[]Qual é a probabilidade dos casais que se submeteram a um tratamento de fertilização in vitro terem uma criança?   *

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 0-24%

 25-49%

 50-74%

 75-100%



Atitudes face à doação de gâmetas

[]É ou já foi dador de orgãos ou tecidos (Ex: sangue, medula, óvulos?) *

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 Sim

 Não

[]Se sim, indique: *

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:
A resposta for 'Sim' na pergunta '40 [H1]' (É ou já foi dador de orgãos ou tecidos (Ex: sangue, medula, óvulos?))

Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:

 Sangue Órgãos Gâmetas (óvulos/espermatozóides) Medula
Não
Sim

[]  As afirmações que se seguem referemse ao que pensa sobre a doação de gâmetas (óvulos/espermatozoides) em geral.
Numa escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), indique  em que medida concorda ou discorda das
seguintes afirmações:

 

*

Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:

 1    2    3    4    5
Se um/a amigo/a quisesse doar gâmetas para uso de outro casal apoiaria a sua decisão.
Se um/a amigo/a quisesse receber gâmetas apoiaria a sua decisão.
Se uma pessoa for infértil a sua 1ª opção deveria ser a adoção.
Se uma pessoa não pode ter filhos, então não deveria tê-los.
A doação de gâmetas é uma boa forma de ajudar casais que não podem ter filhos.

[]Colocaria a hipótese de alguma vez doar gâmetas (óvulos/espermatozoides)?  *

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 Sim

 Não

[]Indique, numa escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), o que o motivaria/desmotivaria face à
possibilidade de doar gâmetas (óvulos/espermatozoides)? *

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:
A resposta for 'Sim' na pergunta '43 [H4]' (Colocaria a hipótese de alguma vez doar gâmetas (óvulos/espermatozoides)? )

Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:

 1    2    3    4    5
Feliz por ajudar um casal que não pode ter filhos.
Feliz pelo facto de dar continuidade aos seus genes.
Como se estivesse a contribuir para o seu semelhante.
Medo de vir a ser contactado mais tarde.
Incomodado por ter uma pessoa com a sua informação genética.

[]

Como se sentiria face à possibilidade de ter que recorrer a gâmetas de dador(es)? Indique o quão verdadeiras são para
si as seguintes afirmações (1 = Nada verdadeiro para mim; 5 = Totalmente verdadeiro para mim):

*

Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:

 1    2    3    4    5
Feliz por concretizar o meu sonho de ser mãe/pai.
Contente por cuidar de uma criança desde o seu nascimento.
Feliz pelo facto de poder transmitir os meus valores familiares.
Receoso/a por poder vir a sentir que o filho não é realmente meu.
Apreensivo/a sobre eventuais problemas de saúde genéticos.



[]Como se sentiria face à possibilidade de doar gâmetas (óvulos/espermatozoides)? Indique o quão verdadeiras são para
si as seguintes afirmações (1 = Nada verdadeiro para mim; 5 = Totalmente verdadeiro para mim):

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:
A resposta for 'Sim' na pergunta '43 [H4]' (Colocaria a hipótese de alguma vez doar gâmetas (óvulos/espermatozoides)? )

Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:

 1    2    3    4    5
Feliz por ajudar um casal que não pode ter filhos.
Feliz pelo facto de dar continuidade aos seus genes.
Como se estivesse a contribuir para o seu semelhante.
Medo de vir a ser contactado/a mais tarde.
Incomodado por poder haver uma pessoa com a sua informação genética.

[]

Quais os fatores que para si aumentariam a probabilidade de doar gâmetas? 

Usando a escala  de 1 = Nada verdadeiro para mim a 5 = Totalmente verdadeiro para mim:

 
*

Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:

 1    2    3    4    5
Receber uma compensação financeira significativa (para além do reembolso das despesas).
Realizar o procedimento para a doação num centro de reprodução assistida da minha área de residência.
Ter aconselhamento.
Poder falar com outras pessoas doadoras.
Ter mais informações sobre o que é não poder ter filhos.



Atitudes face à gestação de substituição

[]Concorda com a legalização da gestação de substituição, também conhecida por maternidade de substituição ou “barriga
de aluguer ”, no caso de mulheres com ausência de útero ou situação médica impeditiva de ocorrência de uma gravidez? *

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 Sim

 Não

[] As afirmações que se seguem referemse ao que pensa sobre a gestação de substituição em geral. Diga em que medida
concorda ou discorda das seguintes afirmações (1 = Discordo totalmente; 5 = Concordo totalmente):

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:
A resposta for 'Sim' na pergunta '48 [I1]' (Concorda com a legalização da gestação de substituição, também conhecida por maternidade de substituição ou “barriga de aluguer ”, no
caso de mulheres com ausência de útero ou situação médica impeditiva de ocorrência de uma gravidez?)

Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:

 1    2    3    4    5
Se um/a amigo/a recorresse à gestação de substituição eu apoiaria a sua decisão.
Se uma amiga fosse gestante de substituição apoiaria a sua decisão.
A maternidade de substituição é uma boa forma de ajudar casais com infertilidade.
Se um casal não consegue ter filhos deveria optar pela adoção.

[] Se não conseguisse ter filhos de forma espontânea e querendo ter um filho biológico, consideraria a hipótese de
recorrer à gestação de substituição ("barriga de aluguer")? *

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 Sim

 Não

[]

Caso fosse confrontado com uma situação de infertilidade, como se sentiria face à possibilidade de recorrer à gestação
de substituição (“Barriga de aluguer”)? Indique o quão verdadeiras são para si as seguintes afirmações (1 = Nada
verdadeiro para mim; 5 = Totalmente verdadeiro para mim)

*

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:
A resposta for 'Sim' na pergunta '50 [I3]' ( Se não conseguisse ter filhos de forma espontânea e querendo ter um filho biológico, consideraria a hipótese de recorrer à gestação de
substituição ("barriga de aluguer")?)

Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:

 1    2    3    4    5
Feliz por concretizar o meu sonho de ser mãe/pai.
Contente por cuidar de uma criança desde o seu nascimento.
Feliz pelo facto de poder transmitir os meus valores familiares.
A certa altura, iria sentir que o filho não era verdadeiramente meu.
Apreensivo/a sobre eventuais problemas que poderiam surgir durante a gravidez.



Finalização do inquérito

[]

Este estudo tem três momentos de avaliação. Este primeiro foi o mais longo, os seguintes deverão ocupar apenas  5
minutos do seu tempo. 

Para podermos contactálo/a de forma a participar nos próximos momentos, por favor indique o seu email.

Os investigadores garantem que este email não será usado em conjunto com os outros dados, de modo a preservar o
anonimato das respostas. 

Por favor, escreva aqui a sua resposta:

 

[]Deseja participar no sorteio de 3 vales no valor de 75€ cada? *

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 Sim

 Não

[]Se o seu/sua companheiro/a quiser participar nesta investigação, os vossos dados poderão ser analisados em conjunto.
Nesse sentido, por favor coloque o email dele/a.

Por favor, escreva aqui a sua resposta:

 

[]Para finalizar, clique numa das opções que se seguem: *

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 A

 B

 C



Recepçao da informação

[]

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:
A resposta for 'A' na pergunta '55 [J4]' (Para finalizar, clique numa das opções que se seguem:)

Por favor, escreva aqui a sua resposta:

 

Por favor, veja o vídeo informativo que se segue. No final pode submeter as suas respostas. 

[]

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:
A resposta for 'B' na pergunta '55 [J4]' (Para finalizar, clique numa das opções que se seguem:)

Por favor, escreva aqui a sua resposta:

 

Se quiser ter mais informação sobre a fertilidade e formas de a proteger, por favor contacte: protegeraminhafertilidade@gmail.com

[]Muito obrigada pela colaboração. Pode submeter as suas respostas. 

Por favor, escreva aqui a sua resposta:

 



Obrigada pela colaboração!

 

Se precisar de mais informações sobre como proteger a sua fertilidade, contacte-nos para o email protegeraminhafertilidade@gmail.com

Submeter o seu inquérito
Obrigado por ter concluído este inquérito.



Saúde Reprodutiva M2
Estudo sobre o conhecimento dos adultos portugueses acerca da (in)fertilidade e da sua
importância na tomada de decisão sobre os seus projetos parentais futuros  2º momento

Este é o segundo momento do estudo em que participou há cerca de uma semana. O tempo previsto de
participação nesta fase é de 5 minutos. Agradecemos a sua disponibilidade e o seu tempo. 

Relembramos que o estudo é voluntário. Todos os dados recolhidos são confidenciais e serão analisados
coletivamente, não havendo por isso lugar à identificação de nenhum dos participantes.

 

Como participar?

- Na página seguinte, ser-lhe-á pedida a sua autorização para participar novamente no estudo. Caso aceite participar 
(respondendo “sim” à pergunta) será reencaminhada(o) para o questionário online. É importante que, mais uma vez,
responda da forma o mais honesta e sincera possível!

Se precisar de mais informações acerca do estudo, por favor contacte-nos através do email marianamr@fpce.uc.pt

Os participantes que completem todas as fases do estudo e que manifestaram interesse poderão candidatar-se a
um sorteio de um vale de compras no valor de 75€, a sortear no final do estudo. 

Existem 17 perguntas neste inquérito

Consentimento informado

[]Aceita participar no segundo momento deste estudo? *

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 Sim

 Não
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Anexo 2. Protocolo administrado no segundo momento de avaliação



Dados pessoais

[]

Código (iniciais do nome + data de nascimento ddmmaaaa):  

Exemplo: Joana Clara Santos Silva, nascida 02/10/1986 Código: JCSS02101986

*

Por favor, escreva aqui a sua resposta:

 

O código servirá apenas para emparelhar os dados de cada pessoa e não será utlizado para
identificação dos participantes.

[]Género *

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 Feminino

 Masculino

[]Atualmente está envolvido/a numa relação íntima?  *

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 Sim

 Não

[]Com que idade gostaria de ter o primeiro filho? 

*

Neste campo só é possível introduzir números.

Por favor, escreva aqui a sua resposta:

 



[]Considera que irá conseguir ter um filho no momento em que planeia?
*

Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:

 Sim

 Não

[]Assinale o quão confiante se sente, numa escala de 0 (nada confiante) a 10
(totalmente confiante), em relação a conseguir ter filhos quando o pretender?
*

Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Quão confiante se sente, em relação a
conseguir ter filhos quando o pretende?



Conhecimento sobre fertilidade

[]Como classifica o seu conhecimento sobre fertilidade?

*

Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:

 1    2    3    4    5
Como classifica o seu nível de conhecimento sobre fertilidade?

Classifique usando uma escala de 1 (nenhum conhecimento) a 5 (elevado conhecimento) 

[]Em relação às afirmações que se seguem, deverá indicar se se trata de uma
afirmação verdadeira (V) ou falsa (F).
*

Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:

 Verdadeiro Falso
O peso (ou IMC) afeta a fertilidade feminina.
O peso (ou IMC) afeta a fertilidade masculina.
Fumar diminui a fertilidade dos homens.
Fumar diminui a fertilidade das mulheres.
A maioria dos casais consegue engravidar ao fim de dois
meses após deixar de usar contracepção.
A utilização de preservativo pode proteger a fertilidade futura.
A existência de ciclos menstruais irregulares é indicadora de
problemas de fertilidade.
A existência de dores menstruais é indicadora de problemas
de fertilidade.
A fertilidade da mulher começa a diminuir de forma mais
acentuada a partir dos 40 anos.
O facto do homem ter contraído papeira pode prejudicar a sua
fertilidade.
Usar o telemóvel no bolso das calças afecta a fertilidade
masculina.
Um homem que esteja muito tempo sentado poderá ter maior
probabilidade de ter problemas de fertilidade.
A utilização do computador no colo poderá afetar a fertilidade
masculina futura.
O consumo de álcool diminui a fertilidade masculina.
O consumo de álcool diminui a fertilidade feminina.
A exposição a radiações diminui a fertilidade.



Muito obrigada pela sua colaboração. Será contactado(a) mais uma vez, daqui a três semanas. 

 

Relembramos que se precisar de informação acerca da fertilidade e da forma de a proteger, pode contactar-nos para o
email protegeraminhafertilidade@gmail.com

Submeter o seu inquérito
Obrigado por ter concluído este inquérito.



FecharImprimir

Re: Pedido de autorização da Escala de Motivações para a
Parentalidade

De:  Maryse Guedes (maryseguedes@gmail.com)
Enviada: terça-feira, 10 de fevereiro de 2015 15:16:53
Para: Nair Carolino (naircarolino@hotmail.com)

2 anexos
EMP.pdf (219,9 KB) , 2015_Childbearing_motivations_scale.pdf (1828,6 KB)

Exma. Sra. Dra. Naír Carolino,

Agradeço o seu contacto e o interesse que manifestou relativamente à EMP - Escala de Motivações
para a Parentalidade (Guedes, Pereira, Pires, Carvalho, & Canavarro, 2013). Autorizo a utilização do
referido instrumento no âmbito da sua dissertação de mestrado. Em anexo, envio-lhe a cópia do
instrumento e o artigo empírico que congrega a informação referente aos seus estudos
psicométricos. 

Desde já, agradeço-lhe se tiver a gentileza de me disponibilizar os resultados obtidos, quando
finalizar a sua dissertação de mestrado.  

Disponibilizo-me para quaisquer esclarecimentos adicionais através do presente contacto de e-
mail. Em contactos futuros, não necessitará, porém, de utilizar o título honorífico Professora Doutora
nos e-mails que me endereçar, na medida em que este título não me é aplicável.

Subscrevo-me com os melhores cumprimentos, 

Maryse Guedes

No dia 10 de fevereiro de 2015 às 11:03, Nair Carolino <naircarolino@hotmail.com> escreveu:

Exm. Sra. Professora Doutora Maryse Guedes

 

 

 

Eu, Naír Carolino Albano, aluna do Mestrado em Psicologia Clínica
(Ramo Cognitivo-Comportamental) do Instituto Superior Miguel Torga (ISMT),
encontrando-me a elaborar a dissertação de Mestrado, sob orientação da
Professora Doutora Ana Galhardo, venho solicitar a V. Exa. autorização para a
utilização da Escala de Motivações para a Parentalidade. Mais informo que
este estudo está a ser conduzido conjuntamente com duas investigações de
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Anexo 3. Autorização de utilização da Escala de Motivações para a Parental idade
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mestrado da FPCEUC, orientadas pela Prof. Doutora Cristina Canavarro e Co-
orientadas pela Prof. Doutora Mariana Moura Ramos.

É objetivo da dissertação explorar os conhecimentos de jovens adultos
sobre fertilidade e saúde reprodutiva, sendo também exploradas as
motivações destes para a parentalidade.

 

 

 

Contactos

 

Naír Carolino Albano

Tlm.: 912 031 000

Correio-electrónico: naircarolino@hotmail.com

 

Doutora Ana Galhardo

Professora Orientadora da dissertação

anagalhardo@ismt.pt

 

 

Com os melhores cumprimentos,

 

Naír Carolino
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