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O Instituto Superior Miguel Torga e o Departamento de Investigação  & 

Desenvolvimento   continuam   a   desenvolver   o   projeto universitário de 

investigação designado por  Trajetórias  do  Envelhecimento.  O  nosso  objetivo  

principal continua a ser avaliar a saúde emocional, cognitiva e física da pessoa idosa. A 

partir  daí  temos  como  segundo  objetivo  essencial  a  reabilitação  cognitivo- 

emocional grupal dos idosos que forem identificados como estando em risco de  

demenciar ou de piorar o seu estado de demenciação. 

A avaliação continua a incluir uma bateria de instrumentos de avaliação 

emocional, cognitiva e comportamental que incluem: 

• 1. Montreal Cognitive Assessment (MoCA) - Versão Portuguesa de Duro, Simões,
• Ponciano e Santana, 2010
• 2. Bateria de Avaliação Frontal (FAB) - Versão Portuguesa de Lima et al., 2008
• 3. Questionário sobre o Sono na Terceira Idade (QSTI) - Adaptado e Validado Para a
• População Portuguesa por Marques e Espírito-Santo, 2011
• 4. Lista de Afetos Positivos e Negativos (PANAS) - Versão Portuguesa de Simões,1993
• 5. Geriatric Depression Scale (GDS) - Versão Portuguesa de Pocinho, Farate, Dias, Lee e

Yesavage, 2009

• 6. Inventário de Ansiedade Geriátrica (GAI) - Versão Portuguesa de Ribeiro, Paúl,
• Simões e Firmino, 2011
• 7. Escala sobre a Esperança (ESE) - Escala Desenvolvida por Barros para a População
• Portuguesa, 2003
•8. Escala sobre o Otimismo (ESO) - Escala Desenvolvida por Barros para a População

Portuguesa,1998

Os dados serão recolhidos em dois momentos, distanciados por seis meses e analisados 

em função do objetivo do estudo, com intervenção experimental por parte do 

investigador. Num primeiro momento do estudo o investigador fará a aplicação do 

protocolo ao grupo de participantes e num segundo momento do estudo serão constituídos 

dois grupos aleatórios (o método consistirá na criação de números aleatórios através do 

software estatístico Statistic Package Social Sciences, SPSS, versão 24). 

Posteriormente será constituído o grupo experimental, que será intervencionado com a 

Terapia do Riso e o grupo de controlo que será intervencionado com jogos psicológicos 

de dinâmica de grupos. A intervenção consistirá em 16 sessões de Terapia do Riso e 16 

sessões de jogos psicológicos de dinâmica de grupos, ao longo de dois meses. 

Os dados serão tratados com recurso ao programa IBM SPSS Statistics (Statistical 

Package for the Social Sciences – versão 24). 

A identidade dos idosos continuará a  ser  mantida  sob  sigilo  e  será  seguido  o 

princípio da não-maleficência (os idosos podem interromper a sua participação em 

qualquer altura e demorar o tempo que precisarem) tendo em consideração os princípios 

éticos  presentes   na   Declaração   de   Helsínquia   (World   Medical  Association, 

2004). 

Finalmente,  comprometemo-nos  novamente  a  usar  os  dados  para   fins 

exclusivamente científicos, a fornecer os resultados às Instituições interessadas. A 

informação recolhida  até  à  data  permitiu-nos  também  criar  um  programa  de ações  

de formação para os vários técnicos das instituições que será fornecidas às Instituições 

interessadas. 
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Solicitação de autorização para pesquisa na 
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 
(ERPI) da Santa Casa da Misericórdia de 

Mortágua (SCMM) 

Ex.mo. Sr. Diretor(a) da ERPI da SCMM 

Assunto: Pedido de autorização para realização de investigação 

Coimbra, 30 de 
novembro de 201 7 

Eu, Bruno Miguel Sousa Ferreira, venho por este meio solicitar a colaboração da V. prestigiada instituição, no 

sentido de realizar recolha de dados para fins de investigação relativa ao meu projeto de dissertação, integrado 

no curso de Mestrado em Psicologia Clínica do Instituto Superior Miguel Torga, sob a orientação da Professora 

Doutora Helena Espírito Santo. Os dados recolhidos são confidenciais e, em nenhum momento, os 

participantes serão identificados, acrescentando ainda sob o compromisso de honra que o funcionamento da 

instituição não será posto em causa. 

Caso os participantes, e também neste caso, a instituição desejarem, o investigador compromete-se a 

devolver os dados após a sua análise. 

No âmbito de uma investigação sob o tema "impacto da terapia do riso na emocionalidade, na qualidade do 

sono e nível cognitivo da pessoa idosa institucionalizadaº, pretende-se avaliar uma população idosa com o 

objetivo de ampliar o conhecimento científico em relação à influência que a terapia do riso exerce sobre a 

emocionalidade, qualidade do sono e nível cognitivo. De forma a clarificar e justificar a realização desta 

investigação, envio uma breve descrição do estudo e refiro quais os instrumentos a serem utilizados (Anexo 1), 

juntamente com um protocolo de consentimento informado (Anexo II). 

Na certeza de poder contar com a sua colaboração, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos 

através do número 916527194 ou por e-mail tbruno610@gmail.com 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO AO RESPONSÁVEL DO SERVIÇO/UNIDADE 

Eu__.:::..::���-----J.��q....:.2=:��--"=é;/:.'!L!:#�......,...,::::::::�!:::=:���&d..1..-_________ ,responsável 

'-(;..:2!-!.:'.&=:!.::í.<S&L=-----t:-l..L2'l-L���-+-Pr=�J....!,�=é..,!,..·ªutori auterizG-a recolha de dados no âmbito do 

estudo de investigação "impacto da terap a do riso na emocionalidade, na qualidade do sono e nível cognitivo da 

pessoa idosa institucionalizada". 

Apêndice B – Solicitação de autorização para pesquisa na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da 
Santa Casa da Misericórdia de Mortágua 
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Apêndice C - Solicitação de autorização para pesquisa na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da 
Santa Casa da Misericórdia da Mealhada
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Apêndice D - Solicitação de autorização para pesquisa na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas do 
Centro Balmar
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Apêndice E - Solicitação de autorização para pesquisa na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas do Lar 
da Cruz
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Apêndice F - Breve descrição do estudo e instrumentos



Apêndice G – Declaração de consentimento informado 



Apêndice H - Pedido de autorização aos autores dos instrumentos a serem utilizados, para 
posterior utilização dos mesmo na investigação
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