
 

 

 

 

 

 

 

I PARTE 

1. O aconselhamento genético em Procriação 

Medicamente Assistida neste centro é realizado 

(escolha uma das opções): 

Sempre  
Em cerca de metade dos casos  
Raramente  
Nunca  

 
 
2. Em que consiste o aconselhamento genético neste 

centro (escolha as opções que considerar correctas)? 

Numa consulta com o casal  
Na execução do diagnóstico pré-implantação  
Na execução do diagnóstico pré-natal  
No acompanhamento ao longo do processo  
Todas as anteriores  

 

 

3. Neste centro quando o aconselhamento genético é 

realizado, quem o efectua (escolha as opções que 

considerar correctas)? 

Médico geneticista   
Médico generalista ou 

com outra especialidade 
 

Enfermeiro generalista  
Enfermeiro especialista  

 

Outro. Qual?   

 

 

4. Quem pensa que deve realizar o aconselhamento 

genético? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

5. Que tipo de formação acha necessária para 

desempenhar esta função? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

6. Acha que o aconselhamento genético em Procriação 

Medicamente Assistida terá repercussões na atitude e 

decisão do casal em causa? 

 

Sim   Não  

 

 

7. Se respondeu sim, em que medida? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

8. Mencione três particularidades (qualidades) que 

deveria ter o responsável pelo aconselhamento genético 

(escreva por ordem crescente de importância)? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

9. Acha que o aconselhamento genético deveria ser 

sempre um pré-requisito à Procriação Medicamente 

Assistida? 

 

Sim   Não  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

10. Dever-se-ia associar o aconselhamento genético ao 

consentimento informado que cada casal deveria 

fornecer para ser submetido ao aconselhamento 

genético em Procriação Medicamente Assistida? 

Sim   Não  

 

Se respondeu sim, porquê? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

11. Pensa que o Aconselhamento Genético terá 

implicação directa na avaliação do risco da realização 

de técnicas como o diagnóstico pré-natal (DPN) e o 

diagnóstico pré-implantação (DPI)? 

 

Sim   Não  

 

Se respondeu sim, porquê? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

II PARTE 

 

Características do Centro de Procriação Medicamente 

Assistida 

 

12. Localização 

Portugal                                           Espanha 

Norte____                         ___________________                                                                                       

Centro____                                      __________________                             

Sul____ 

 

13. Tempo de serviço efectivo 

Há quantos anos este centro desenvolve a sua actividade? 

______  Anos 

 

14. Configuração da equipa multidisciplinar 

a) Número de pessoas por sexo (coloque números) 

Sexo masculino  
Sexo feminino  
Total  

 

b) Categoria Profissional (coloque números) 

Médicos  

Enfermeiros  

Técnicos especializados  

Administrativos  

 

Outros. Quais?   

 

c) Idades (coloque a quantidade de pessoas dentro das 

idades) 

<30  

31 - 40  

41 - 50  

51 - 60  

>61  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
BIOÉTICA 

 

 

 

Sofia Raquel Teixeira Nunes, a realizar o Mestrado em 

Bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade 

do Porto - Portugal, vem por este meio solicitar a 

colaboração de Vossa Excelência no estudo de 

investigação que realiza neste âmbito. Este estudo 

insere-se na reflexão sobre o Aconselhamento Genético 

em Procriação Medicamente Assistida (PMA), é de 

cariz exclusivamente académico. Destina-se a 

identificar o papel do Aconselhamento Genético em 

PMA onde cada centro à partida irá participar, 

referindo de que modo se deve a importância e a 

relevância do mesmo. De realçar que todos os dados 

fornecidos neste questionário são de anonimato 

exclusivo. 

Agradecia ainda que a colaboração de Vossa 

Excelência neste questionário seja dentro de 2 semanas 

após a data de recepção, dado o limite de tempo 

académico. 

Com os melhores cumprimentos. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Sofia Raquel Teixeira Nunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


