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DOCUMENTO INFORMATIVO PARA PARTICIPANTES  
 

Avaliação transversal de planos de estudos em enfermagem e de competências de estudantes de 
enfermagem em cuidados farmacêuticos interprofissionais 

 
Leia este documento com atenção antes de concordar em participar neste estudo. 
 
Descrição do objetivo e da duração do estudo 
O papel dos enfermeiros nos cuidados farmacoterapêuticos (CF) interprofissionais não está claramente 
definido e difere entre os países europeus. Da mesma forma, no ensino em enfermagem, os objetivos 
específicos de aprendizagem em matéria de CF não estão claramente descritos, além de que os planos 
de estudos em CF variam significativamente. A falta de transparência e reconhecimento, bem como as 
variações entre países, na prática e no ensino em enfermagem causam um grande impacto, dificultando 
a colaboração a vários níveis: colaboração interdisciplinar na prática clínica, colaboração transnacional 
em investigação, educação e inovação na Europa, mobilidade profissional de enfermeiros. 
Neste estudo internacional em larga escala, exploraremos os planos de estudos de enfermagem no que 
diz respeito a CF. Também avaliaremos as competências de estudantes de enfermagem finalistas, que 
devem estar excelentemente preparados para atuar num futuro próximo como enfermeiros qualificados 
na prestação de CF. O estudo será realizado em catorze países diferentes e na Europa como um todo.  
Este questionário online é realizado apenas uma vez e dura cerca de 30 minutos. Foi desenvolvida a sua 
própria página, logo será possível suspender e retomar o questionário. É possível responder mais do que 
uma vez a algumas questões, por exemplo para obter uma pontuação mais elevada nas questões de 
conhecimento. Na página, é possível comparar os seus resultados com os de outros estudantes no seu 
país e de estudantes de 13 outros países europeus.  
 
Autoridade competente 
Este estudo foi autorizado pelo consórcio do projeto DeMoPhac (Development of a Model for nurses’ 
role in interprofessional Pharmaceutical Care) [Desenvolvimento de um modelo interprofissional da 
função do enfermeiro no cuidado farmacoterpêutico], um consórcio de peritos composto por membros 
da Universiteit Antwerpen (Bélgica), Univerzita Karlova (República Checa), Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg (Alemanha), University of the Peloponnese (Grécia), University of Pécs (Hungria), 
Anaste Associazione Nazionale Strutture per Ia Terza Età (Itália), HU University of Applied Sciences 
Utrecht (Países Baixos), St Kliment Ohridski University of Bitola (República da Macedónica do Norte), 
Østfold University College (Noruega), Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (Portugal), Slovenská 
Zdravotnícka Univerzita v Bratislave (Eslováquia), Univerza Na Primorskem Università Del Litorale 
(Eslovénia), Universidad de Alicante (Espanha), Swansea University (Reino Unido). Mais informação 
sobre o projeto DeMoPhac disponível em https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac. 
 
Participação voluntária 
A participação neste estudo é estritamente voluntária, tendo o direito de recusar participar. A qualquer 
momento, o participante pode escolher continuar ou interromper a sua participação. 
Quando aceitar participar neste estudo, o participante deve descarregar este documento informativo 
para o seu computador e guardá-lo. Ser-lhe-á pedido para assinalar a opção de concordar em participar 
quando iniciar o questionário online. 
 
Os investigadores podem cancelar a sua participação a qualquer momento, sem ser necessária a sua 
aprovação explícita, por uma das seguintes razões: 
 
– O participante não cumpre as instruções de participação do estudo; 
– O participante não reúne claramente os requisitos necessários para participar no estudo;  
– A autoridade competente interrompe o estudo devido a outros motivos, alheios e desconhecidos.  
 

https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac
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O participante tem o direito de interromper a sua participação no estudo a qualquer momento, mesmo 
após ter dado o seu consentimento. Não necessita apresentar motivos para a sua desistência. Não será 
prejudicado de qualquer forma por decidir interromper a sua participação. A sua decisão também não 
influenciará a sua avaliação nem estudos futuros. 
 
Riscos e inconveniências 
A participação neste estudo não acarreta riscos nem inconveniências. 
 
Benefícios e compensação 
Não são garantidos benefícios diretos aos participantes neste estudo. A informação obtida através deste 
estudo será um contributo para melhor se conhecer os planos de estudos em enfermagem na Europa e 
as competências em cuidados farmacêuticos de estudantes de enfermagem finalistas. Esta informação 
será analisada para avaliar as competências em CF, como guia para a formação de enfermeiros, como 
ferramenta para uso dos professores de enfermagem, para fins de benchmarking e mobilidade 
profissional de enfermeiros. Nenhuma compensação será oferecida aos participantes deste estudo. Os 
resultados desta investigação estarão disponíveis para consulta após finalização do estudo em 
https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac e em https://www.demophac.nuphac.eu.  
 
Proteção da sua privacidade 
A identidade do participante e a sua participação neste estudo serão estritamente confidenciais. Não 
será identificado pelo seu nome nem de outra forma nos ficheiros, resultados e publicações no âmbito 
deste estudo. Os seus dados pessoais (nome e morada) serão codificados de forma a ser possível 
fornecer-lhe feedback sobre a avaliação. Após os resultados terem sido comunicados a todos os 
participantes, o registo de códigos (o ficheiro em que guardamos o seu nome e a sua morada e o 
respetivo código) será apagado e os dados serão tratados de forma anónima. Este processo ocorrerá 
aproximadamente 1 ano após o preenchimento do questionário. Os seus dados serão guardados apenas 
durante o tempo necessário para os objetivos descritos no presente documento. Os seus dados 
codificados serão armazenados durante 20 anos na Universiteit Antwerpen, na Bélgica, em segurança. 
Ao consentir em participar neste estudo, o participante autoriza o uso dos seus dados codificados para 
os fins acima descritos. No que diz respeito ao tratamento de dados pessoais referido neste documento, 
o participante tem o direito a qualquer momento e gratuitamente – enquanto o registo de códigos não 
for apagado – de consultar os seus dados pessoais e de corrigir quaisquer dados pessoais incorretos 
e/ou incompletos. Pode também solicitar a interrupção do tratamento dos seus dados pessoais (exceto 
em casos determinados por lei) até a autenticidade dos seus dados pessoais ter sido confirmada. 
 
Para os fins mencionados neste documento, os seguintes investigadores da Universiteit Antwerpen 
terão acesso aos seus dados pessoais e serão responsáveis pelo tratamento dos mesmos: 
- Elyne De Baetselier Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be  
- Tinne Dilles Tinne.Dilles@uantwerpen.be  
- Bart Van Rompaey Bart.VanRompaey@uantwerpen.be  
 
‘WEBIT’, um web designer registado em Antuérpia, na Bélgica, desenvolveu a página para o questionário 
sobre o seu plano de estudos em enfermagem e as suas competências em CF. A Universiteit Antwerpen 
autorizou WEBIT a realizar o tratamento de dados pessoais dos participantes neste estudo. A 
Universiteit Antwerpen protege a privacidade dos participantes e, portanto, foi assinado um contrato de 
tratamento de dados com os acordos necessários entre a Universidade e o web designer.  
 
Os seus dados serão partilhados com os investigadores do seu país. Esse investigador terá apenas acesso 
aos seus dados codificados. A informação de contacto do investigador está disponível na última página 
deste documento. 
 
Caso tenha dado o seu consentimento mas mudado de ideias, pode a qualquer momento revogar essa 
autorização, sem qualquer explicação, contactando Elyne De Baetselier através do e-mail 
Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be. Se revogar a autorização, os investigadores interromperão a 

https://www.nuphac.eu/erasmus-demophac
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utilização dos seus dados pessoais para os fins mencionados neste documento. No entanto, a revogação 
não afeta a legalidade do tratamento de dados realizado até à data em que revogou a sua autorização 
ou do tratamento de dados que pode ser realizado sem o seu consentimento.  
 
Para mais informações sobre os seus direitos e quaisquer dúvidas sobre o tratamento dos seus dados 
pessoais pela Universiteit Antwerpen, pode igualmente contactar o nosso responsável pela proteção de 
dados através do e-mail privacy@uantwerpen.be. Este responsável monitoriza de forma independente o 
cumprimento com a lei da privacidade pela Universiteit Antwerpen. 
 
No caso de suspeita de que os seus dados pessoais não estão a ser tratados dentro dos trâmites legais, o 
participante tem o direito de submeter uma queixa à Comissão de Privacidade (informação de contacto 
disponível em www.privacycommission.be). No entanto, caso pretenda realizar uma queixa, 
recomendamos que primeiro consulte o nosso responsável pela proteção de dados, pois muitos 
problemas e equívocos podem ser solucionados desta forma.  
 
Reutilização de dados  
Para um aproveitamento ideal de todos os dados reunidos na investigação, estes poderão ser 
reutilizados numa data posterior noutras investigações. Garantimos que os dados serão tratados com o 
mesmo cuidado como aquando da recolha inicial. 
 
Comissão de Ética 
Este estudo foi avaliado por uma comissão de ética independente (Ethical Advisory Committee on Social 
and Human Sciences), tendo recebido um parecer favorável a 18 de dezembro de 2020. 
 
Contactos em caso de esclarecimentos acerca do estudo 
Para mais informação, contacte o investigador do seu país: 
 
Bélgica (Elyne De Baetselier): Elyne.DeBaetselier@uantwerpen.be  
República Checa (Jana Heckzova): jana.heczkova@lf1.cuni.cz  
Alemanha (Gero Langer): gero.langer@medizin.uni-halle.de    
Grécia (Styliani Tziaferi): stylianitziaferi216@gmail.com  
Hungria (Dorina Pusztai): dorina.pusztai@etk.pte.hu  
Itália (Alba Malara): albamalara@gmail.com  
Macedónia do Norte (Izabela Filov): belafilov@gmail.com 
Países Baixos (Carolien Sino, Nienke Dijkstra):  
carolien.sino@hu.nl ; Nienke.dijkstra@hu.nl 
Noruega (Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Ann Karin Helgesen):  
vigdis.a.grondahl@hiof.no; ann.k.helgesen@hiof.no 
Portugal (Luis Batalha): batalha@esenfc.pt 
Eslováquia (Zuzana Kafková) : zuzana.kafkova@szu.sk  
Eslovénia (Mirko Prosen): Mirko.Prosen@fvz.upr.si 
Espanha (Manuel Lillo-Crespo): manuellillocrespo@gmail.com 
Reino Unido (Sue Jordan): s.e.jordan@swansea.ac.uk 
 
Pode também contactar os investigadores da Universiteit Antwerpen, na Bélgica, através do e-mail 
nuphac@uantwerpen.be  
Por favor, redija o e-mail em inglês e escreva “DEMOPHAC PARTICIPANT QUESTION” no campo 
“Assunto”. 
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