
Consentimento Informado: 
Esta investigação decorre no âmbito do Mestrado em Serviço Social do Instituto 
Superior Miguel Torga (Coimbra) e tem como objetivo caracterizar a rede de suporte 
social informal e avaliar o impacte familiar, a saúde mental e a sobrecarga percebida 
pela família de grandes incapacitados. 

Convidamo-lo(a) a integrar este estudo. A sua participação é muito importante, mas é 
voluntária. Todos os dados recolhidos têm garantia de confidencialidade e servem 
somente para investigação científica. 

Ao aceitar participar, por favor responda a todas as questões, exceto às que não se 
aplicam à sua situação. 

Responsáveis pela investigação: Dra. Alexandra Machado e Professora Doutora Sónia 
Guadalupe 

 

 
Quem responde ao questionário 
Parentesco/ Relação com utente: 

Mãe/Pai          Irmã(o)          Tio(a)     Avó/Avô 
Outro familiar. Qual o parentesco?:___________________________  
Outra relação. Qual?:_______________________________________ 
 

Sexo:  Masculino    Feminino 
 

Idade:  (anos) 
 
Estado civil: 

 Solteiro/a  Casado/a    União de facto 

 Viúvo/a  Divorciado/a ou separado/a 
 
Se é viúvo/a, refira há quanto tempo ______ (meses/anos – riscar o que não interessa) 
Se é divorciado/a ou separado/a, refira há quanto tempo ______ (meses/anos – riscar o 

que não interessa) 
 
No caso de ser mãe/pai do utente, refira se: 
Tem outros filhos? 

Sim  Não  quantos? _________________________ 
Tem outro(s) filho(s) que apresentem alguma incapacidade/necessidade especial?  

 

 
Impacte, Sobrecarga e Rede de Suporte Social em 
Familiares de Grandes Incapacitados 
 
Investigação no âmbito do 
Curso de 2º Ciclo (Mestrado) em Serviço Social do 
Instituto Superior Miguel Torga 
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Sim   Não 
 

Com quem vive?  

Parentesco/relação 

(com o utente) 
Idade Estado Civil Escolaridade Profissão Principal meio de vida 

  
Solteiro 
Casado 
União de facto 
Divorciado 
Viúvo 

 Sem escolaridade 
 4.ª classe 
 6º ano 
 9.º ano 
 12.º ano 
 Curso superior 

 

Salário 
Reforma 
Pensão social 
Subsídio mensal vitalício 
Outras 

  
Solteiro 
Casado 
União de facto 
Divorciado 
Viúvo 

 Sem escolaridade 
 4.ª classe 
 6º ano 
 9.º ano 
 12.º ano 
 Curso superior 

 

Salário 
Reforma 
Pensão social 
Subsídio mensal vitalício 
Outras 

  
Solteiro 
Casado 
União de facto 
Divorciado 
Viúvo 

 Sem escolaridade 
 4.ª classe 
 6º ano 
 9.º ano 
 12.º ano 
 Curso superior 

 

Salário 
Reforma 
Pensão social 
Subsídio mensal vitalício 
Outras 

  
Solteiro 
Casado 
União de facto 
Divorciado 
Viúvo 

 Sem escolaridade 
 4.ª classe 
 6º ano 
 9.º ano 
 12.º ano 
 Curso superior 

 

Salário 
Reforma 
Pensão social 
Subsídio mensal vitalício 
Outras 

  
Solteiro 
Casado 
União de facto 
Divorciado 
Viúvo 

 Sem escolaridade 
 4.ª classe 
 6º ano 
 9.º ano 
 12.º ano 
 Curso superior 

 

Salário 
Reforma 
Pensão social 
Subsídio mensal vitalício 
Outras 

 

Considera que os seus rendimentos: 

 Não são suficientes para os gastos 

 Cobrem os gastos mas não permitem poupar nada 

 Cobrem os gastos e permitem poupar 

 

  



Como considera a conciliação da sua vida profissional com o cuidado/ 

acompanhamento ao utente? 

 Muito difícil    Difícil   Com alguma dificuldade 

 Fácil                 Muito fácil 

 

Quais as maiores dificuldades nesta conciliação? 

___________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________ 

 

Algum membro da família deixou de trabalhar ou reduziu o horário de trabalho para 
cuidar do utente? 
Sim   Não 

Quem?_________________________________________________________________

__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saúde Mental (MHI–5) 
Abaixo vai encontrar um conjunto de questões acerca do modo como se sente no dia-
a-dia. Responda a cada uma delas assinalando num dos retângulos por baixo a 
resposta que melhor se aplica a si. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sempre 
Quase 

sempre 

A maior 
parte do 
tempo 

Durante 
algum 
tempo 

Quase 
nunca 

Nunca 

Durante quanto tempo, no mês passado se sentiu muito nervoso?       

Durante quanto tempo, no mês que passou, se sentiu calmo e em paz?       

Durante quanto tempo, no mês que passou, se sentiu triste e em baixo?       

Durante quanto tempo, durante o mês que passou, se sentiu triste e em 
baixo, de tal modo que nada o conseguia animar? 

     
 

No último mês durante quanto tempo se sentiu uma pessoa feliz?       



 

 

Exmo (a). Sr.(a). Dra. Cristina Canavarro 

 

Coimbra, 18 de dezembro de 2014 
 

Assunto:Pedido de autorização para recolha de dados no âmbito do projeto de 

investigação “Impacte, Sobrecarga e Rede de Suporte Social em Familiares de 

Grandes Incapacitados” 

 

Alexandra Machado, licenciada em Serviço Social, encontra-se a elaborar a Dissertação de 

Mestrado em Serviço Social, no Instituto Superior Miguel Torga, sob orientação da 

Professora Doutora Sónia Guadalupe. A investigação sob o tema “Impacte, Sobrecarga e 

Rede de Suporte Social em Familiares de Grandes Incapacitados” em desenvolvimento no 

Departamento de Investigação & Desenvolvimento do ISMT, tem como objetivo caracterizar 

a rede de suporte social informal e avaliar o impacte familiar, a saúde mental e a sobrecarga 

percebida pela família de grandes incapacitados. 

Será salvaguardada a confidencialidade na recolha de dados, sendo a participação 

voluntária e dependente do consentimento informado dos inquiridos. 

Neste sentido, vimos solicitar a V Ex.ª que autorize a recolha de dados junto dos familiares 

dos clientes que frequentam a Unidade de Reabilitação de Deficientes profundos 

(CAAAPD_URDP) na APCC- Quinta da Conraria no âmbito da instituição que V. Exa. dirige. 

Pede deferimento, 

Os melhores cumprimentos, 

A Mestranda      A Orientadora                                                        

_____________________________________                                          

(Alexandra Machado)    (Prof. Doutora Sónia Guadalupe) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Exmo (a). Sr.(a). Dra. Teresa Martins 

 

Coimbra, 14 de Janeiro de 2015 
 

Assunto:Pedido de autorização para recolha de dados no âmbito do projeto de 

investigação “Impacte, Sobrecarga e Rede de Suporte Social em Familiares de 

Grandes Incapacitados” 

 

Alexandra Machado, licenciada em Serviço Social, encontra-se a elaborar a Dissertação de 

Mestrado em Serviço Social, no Instituto Superior Miguel Torga, sob orientação da 

Professora Doutora Sónia Guadalupe. A investigação sob o tema “Impacte, Sobrecarga e 

Rede de Suporte Social em Familiares de Grandes Incapacitados” em desenvolvimento no 

Departamento de Investigação & Desenvolvimento do ISMT, tem como objetivo caracterizar 

a rede de suporte social informal e avaliar o impacte familiar, a saúde mental e a sobrecarga 

percebida pela família de grandes incapacitados. 

Será salvaguardada a confidencialidade na recolha de dados, sendo a participação 

voluntária e dependente do consentimento informado dos inquiridos. 

Neste sentido, vimos solicitar a V Ex.ª que autorize a recolha de dados junto dos familiares 

dos clientes que frequentam a Unidade de Reabilitação de Deficientes profundos 

(CAAAPD_URDP) na APCC- Quinta da Conraria no âmbito da instituição que V. Exa. dirige. 

 

Pede deferimento, 

Os melhores cumprimentos, 

A Mestranda      A Orientadora                                                        

_____________________________________                                          

(Alexandra Machado)    (Prof. Doutora Sónia Guadalupe) 

 

Anexos 



 


