
 

Processos Emocionais em Pessoas com Diagnóstico 

de Infertilidade 

Vimos convidá-lo(a) a participar num projeto de investigação que tem por objetivo estudar um conjunto de 

aspetos relacionados com a forma como as pessoas lidam, em termos emocionais, com um diagnóstico de 

infertilidade e as exigências do respetivo tratamento médico. Esta investigação insere-se no âmbito do 

Mestrado em Psicologia Clínica do Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra. 

A participação no estudo implica o preenchimento de um conjunto de questionários online, com duração de 

aproximadamente 20 minutos, estando garantido o anonimato e total confidencialidade dos dados 

disponibilizados pelos participantes e sendo esses mesmos dados usados unicamente para fins de 

investigação. 

Num segundo momento, sensivelmente daqui a um mês, gostaríamos de solicitar novamente a sua 

participação no estudo através do preenchimento de uma pequena parte destes questionários. Esta segunda 

participação é opcional. Caso esteja disponível para colaborar deverá indicar-nos o seu endereço de e-mail 

de modo a que possamos depois enviar o link para esta segunda parte do estudo. Caso não esteja interessado 

em participar na segunda fase não necessita de indicar o e-mail.  

Poderão participar no estudo as pessoas que tenham um diagnóstico de infertilidade e que estejam a ser 

medicamente acompanhadas em relação a esta condição (ainda que em diversas etapas desse 

acompanhamento). 

Caso tenha alguma dúvida ou pretenda algum esclarecimento adicional por favor contacte-nos através do 

seguinte endereço de e-mail: processosemocionais@gmail.com 

Muito obrigada pela sua preciosa colaboração! 

 

Aceita participar no estudo? * 

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 destina. Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções. 

o Aceito participar apenas na primeira parte do estudo  

o Aceito participar na primeira e na segunda parte do estudo, estando esta última sujeita ao 

fornecimento do e-mail pessoal  

Esta é uma pergunta obrigatória 

Endereço de e-mail  

 

Anexo 1 


