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II) TRABALHO DE CAMPO E RESULTADOS PRÁTICOS 

 

 

A) ELABORAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DE TRABALHO 

 

1)  O CONCEITO QUE FUNDAMENTA O INSTRUMENTO E A SUA CONSTRUÇÃO 

  

Tal como já foi referido na introdução desta dissertação, a autora à medida que 

foi evoluindo nos seus conhecimentos foi também desenvolvendo um interesse especial 

pela área da ética profissional ou deontológica. Tendo em conta a sua formação de base 

e a profissão que exerce, a linha que seguiu foi de encontro ao que considerava como 

uma necessidade profissional. Assim, optou-se por investigar a realidade de outros 

países e outros/as Comités/Associações profissionais em TpF de forma a fundamentar 

essa mesma necessidade. Este tipo de investigação foi longa e tornou-se complexa 

devido à multiplicidade de respostas, isto é, encontraram-se países mais específicos e 

outros menos; aqueles que consideravam a ética como essencial e até os que não a 

valorizavam particularmente.  

 

Ao aprofundar os conhecimentos acerca dos C.D. existentes em TpF, do ideal no 

qual estes se baseavam e da concepção e materialização do documento nas mais 

diversas situações profissionais, a autora deste trabalho começou a sentir um interesse 

especial em conhecer qual seria a “ligação pessoal” que cada profissional TF teria em 

relação a esta ferramenta ética. Tal considerou-se justificável pela importância que 

gradualmente se foi concedendo à existência deste tipo de formalização perante os 

inúmeros desafios que profissionalmente surgem na TpF. A autora questionou-se então 

se não existiriam instrumentos que avaliassem o grau dessa tal “ligação pessoal” que 

pretendia analisar. Ao percorrer a mais diversa bibliografia, extrapolando para outras 

áreas profissionais que não apenas aquelas ligadas à saúde/educação e questionando 

pessoalmente alguns colegas mais especializados na área, concluiu-se que não existiria 

uma ferramenta ao alcance que permitisse obter este tipo de informação. Pesquisaram-se 

inúmeros sites de Internet e contactaram-se ainda alguns Comités e Associações, mas 

não foi possível encontrar um questionário já elaborado e devidamente aferido que 

servisse o objectivo final. A existência de tal material demonstrou-se estar para além do 

que foi possível investigar e assumiu-se então que o ideal seria conceptualizar e 
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construir um questionário que servisse esse objectivo. Este fundamentou-se 

essencialmente, nos dados fornecidos pela ética empresarial, já que na área da 

saúde/educação não foram encontradas referências desta natureza. Este tipo de 

investigação demonstrou-se complexa dado que a conceptualização de uma ideia poderá 

encontrar-se claramente definida no nosso pensamento, mas colocá-la num formato 

prático e eficaz é por vezes, um desafio altamente exigente que requisita um elevado 

grau de experiência e conhecimento. Então, optou-se por recorrer à informação relativa 

a metodologias de construção de questionários, iniciando-se assim este processo.  

 

A construção de um questionário segue obrigatoriamente algumas regras. Para 

Hill e Hill há que determinar os constructos que se pretendem introduzir/definir e de que 

forma os itens presentes no questionário os irão avaliar. Assim, para estes autores há 

que determinar ainda, e a partir das hipóteses iniciais50, “…o tipo de resposta mais 

adequado às perguntas; o tipo de escala mais associado às respostas e os métodos mais 

correctos para analisar os dados.” (2002, pg.84). Então, tornou-se necessário responder 

às seguintes questões: 

 

a) Quais os constructos globais que iriam servir como objectivo do 

questionário, isto é, que tipo de informação final se pretende obter perante 

determinado grupo de respostas? 

b) Quais os itens que iriam avaliar/caracterizar os constructos? 

c) Qual a escala a que cada item iria estar sujeito? 

d) Quais as variáveis que seriam realmente relevantes incluir de forma a 

responder às hipóteses colocadas? 

e) Que informação final irá o questionário definir e transmitir após realizar um 

cruzamento entre o ponto a) e o ponto d)? 

 

Para responder à primeira questão, recorreu-se mais uma vez à opinião da RTT 

(1992) de que um C.D. deverá ser o mais dinâmico possível e o mais fiel às 

necessidades da população à qual se destina. Desta forma, decidiu-se que o questionário 

deveria ser eficaz na determinação da opinião dos TF Portugueses no que toca a três 

                                                
50 As hipóteses poderão ser: “… hipóteses que tratam de diferenças entre grupos de casos (…) e hipóteses 
que tratam de relações entre as variáveis” (Hill e Hill, 2002, pg.85). Nesta dissertação propuseram-se 
hipóteses do segundo tipo. 
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campos específicos – os constructos – em relação ao seu C.D.: “conhecimento”, 

“envolvimento” e “identificação” para com o mesmo. Estes constructos definiriam 

aquilo que a autora desta dissertação denominou inicialmente de “ligação pessoal para 

com o C.D.”. Este conceito inicial seria demasiadamente amplo e pouco definido de 

forma a ser possível avaliá-lo em formato de questionário e, por isso, optou-se por uma 

maior formalização a partir dos três parâmetros supramencionados. Considerou-se que 

os constructos mencionados seriam essenciais para estabelecer uma base que permitisse 

detectar possíveis necessidades de mudança sobre o C.D. existente. Para avaliar tal seria 

então necessário determinar um conjunto de itens específicos que cumprissem esse 

objectivo e definissem cada constructo. Assim, praticamente todo o subcapítulo B) desta 

dissertação fundamentou uma das áreas essenciais deste questionário. Isto é, a essência 

desta área é puramente deontológica e remete-se, essencialmente, para questões formais 

inerentes ao C.D. adoptado em Portugal, questões que revelem o grau de concordância 

por parte da população relativamente aos objectivos que um C.D. deve cumprir. Desta 

forma, este grupo de itens aborda todas as características inerentes ao processo 

subjacente à construcção e implementação de um C.D. referidas por MCDonald (s.d.), 

Resource Center (s.d.); Olson (s.d.) e Baeyner (s.d.). Encontram-se então, quatro 

subgrupos caracterizadores desta matéria aos quais se concedeu, por questões de 

organização do questionário, os seguintes títulos: “O Código Deontológico”, “O Código 

Deontológico e O Exercício Profissional”, “O Código Deontológico e Os Princípios da 

Bioética” e “O Código Deontológico e Os Direitos e os Deveres”.  

 

Considerou-se ainda que as questões deveriam abordar para dois tipos de 

população. Se por um lado, os C.D. servem os TF propriamente ditos, por outro há que 

contemplar todos os outros elementos que se são influenciados por este profissional. 

Assim, incluíram-se itens referentes também a: utente/cuidadores, outros colegas TF, 

sujeitos de investigação, entidade empregadora, comunidade, outros profissionais e 

profissionais em formação. O produto final desta primeira fase de reflexão, 

correspondendo a um total de quarenta e seis itens, pode ser observado então em 

formato de quadro: 
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QUADRO Nº 4: ITENS PROPOSTOS PARA O GRUPO III DO QUESTIONÁRIO (TOTAL: 46 ITENS). 

 

O Código Deontológico 

A. O meu código deontológico fornece toda a orientação de que necessito, a um nível ético-profissional, 
para desempenhar as minhas funções. 

 

B. Conheço as razões pelas quais cada associação profissional deverá possuir um código deontológico.  

C. O meu código deontológico encontra-se elaborado de forma simples (clara, perceptível e objectiva).  

D. Conheço a origem subjacente à construção do meu código deontológico.  

E. O meu código deontológico encontra-se adaptado à realidade sócio-cultural portuguesa.  

F. O meu código deontológico actual obedece aos mais elevados parâmetros de credibilidade:   

1. Julgamento crítico.  

2. Discussão aberta.  

3. Protocolos efectivos de tomada de decisão.  

O Código Deontológico e O Exercício Profissional 

A. O meu código deontológico encontra-se amplamente disseminado pelos:  

1. Profissionais no activo.  

2. Profissionais em formação.  

B. O meu código deontológico fornece recursos para obter mais informação e orientação, a nível ético-   
-profissional, para além da contida no mesmo. 

 

C. O meu código deontológico é um excelente meio de prevenção de conflitos de interesse.  

D. O meu código deontológico assiste em possíveis situações de conflito de interesse com:  

1. O utente/cuidadores.  

2. A entidade empregadora.  

3. Os outros Terapeutas da Fala.  

4. Os profissionais de outras áreas.  

5. Os profissionais em formação.  

6. Os sujeitos de investigação.  

7. A comunidade.  

E. Pauto a minha conduta profissional pelo meu código deontológico.  

F. Identifico-me com todos os parâmetros presentes no meu código deontológico.  

G. Contribuo efectivamente para a evolução constante do meu código deontológico.  

H. O meu código deontológico vai de encontro às minhas necessidades profissionais.  

I. O meu código deontológico articula, na medida do possível, os princípios orientadores de uma ética 
do trabalho. 

 

J. O meu código deontológico reflecte a dignidade profissional dos Terapeutas da Fala portugueses.  

K. O meu código deontológico é aplicável à realidade profissional dos Terapeutas da Fala portugueses.  

L. O meu código deontológico é um instrumento de educação eficaz para:  

1.  Profissionais no activo.  

2.  Profissionais em formação.  

O Código Deontológico e Os Princípios da Bioética 

A. O meu código deontológico encontra-se de acordo com os princípios universais da Bioética (e dos 
que destes derivam): 

 

1. Dignidade humana.  

2. Autonomia.  

3. Beneficência.  

4. Não-Maleficência.  

5. Justiça.  

6. Vulnerabilidade.  
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7. Preocupação para com a Humanidade.  

8. Preocupação para com a Biosfera.  

9. Competência Profissional.  

B. O meu código deontológico indica medidas específicas para assegurar a adesão dos Terapeutas da 
Fala portugueses aos princípios bioéticos universais. 

 

C. Tenho facilidade em colocar em prática todos os princípios bioéticos presentes no meu código 
deontológico. 

 

O Código Deontológico e Os Direitos e os Deveres  

A. O meu código deontológico encontra-se elaborado de forma a incluir os deveres/direitos: 
1. Do utente/cuidadores. 

 
 

2. Do Terapeuta da Fala.  

3. De outros profissionais.  

4. Dos profissionais em formação.  

5. Da entidade empregadora.  

6. Dos sujeitos de investigação.  

7. Da comunidade.  

 

 

Contudo, faltaria ainda definir a que tipo de escala de resposta se deveria 

submeter este grupo de itens. Após rever a bibliografia nesta temática, considerou-se 

que a solução adequada corresponderia a uma escala de quatro parâmetros que 

permitisse conferir grau de concordância perante as afirmações referidas no quadro 

anterior. A questão da escala do tipo ordinal par de quatro parâmetros deveu-se à 

tentativa de evitar a resposta central como fuga às questões que fossem sentidas como 

mais sensíveis por parte do inquirido (Hill e Hill, 2002). Assim, o agente que 

preenchesse o questionário deveria classificar cada item segundo um número da escala, 

conferindo uma noção qualitativa de grau de concordância. Isto é, o elemento que 

preenchesse a escala iria conferir maior ou menor concordância perante a afirmação 

dependendo do número escolhido. Esta escala correspondeu então a: “1. Concordo 

Totalmente; 2. Concordo; 3. Discordo; 4. Discordo Totalmente.” 

 

Após esta questão mais relacionada com o C.D. propriamente dito, considerou-   

-se ainda que seria viável incluir uma dimensão mais específica a nível de valores 

inerentes ao C.D. Isto é, pensou-se ser interessante redimensionar o questionário de 

forma a ser possível conhecer o grau de importância que os profissionais conferiam 

princípios major da bioética caso estes surgissem sob a forma de regras deontológicas. 

Assim, criaram-se mais oito constructos referentes aos princípios da bioética: 

“beneficência”, “autonomia”, “não-maleficiência”, “justiça”, “vulnerabilidade”, 

“preocupação para com a humanidade”, “preocupação para com a biosfera” e 

“competência profissional” (Beauchamp e Childress, 1998; UNESCO, 2000). O grupo 
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de itens formados para avaliar estes constructos surgem então sob a forma de regras, 

sendo estas produto da revisão realizada aos C.D. em TpF encontrados pela autora nos 

mais diversos Continentes e referidos no subcapítulo C-3). Assim, este grupo compôs 

uma proposta de unificação dos mais diversos conteúdos que os/as 

Comités/Associações de TpF consideraram relevantes para a constituição de um C.D. 

que regulamente esta área profissional e os seus agentes. Em resumo, foi definido o 

grupo de itens que caracteriza um constructo, sendo que cada constructo corresponderá 

a um princípio major da bioética. Neste caso específico, optou-se novamente por uma 

escala de quatro parâmetros que desta vez que avaliasse não o grau de concordância, 

mas antes o grau de importância perante a regra deontológica apresentada. Esta escala 

apresentava os seguintes parâmetros: “1. Muito Importante; 2. Importante; 3. Pouco 

Importante; 4. Nada Importante”. Vejamos então o produto final deste segundo grupo 

em forma de quadro: 

 

QUADRO Nº 5: ITENS PROPOSTOS PARA O GRUPO IV DO QUESTIONÁRIO (TOTAL: 48 ITENS) 

 

ITENS 

1. Respeitar a dignidade da pessoa humana. 

2. Dignificar a liberdade de escolha e autodeterminação do indivíduo quanto às possibilidades terapêuticas e/ou 
continuidade de intervenção, obtendo o seu consentimento para intervir.   

3. Salvaguardar a confidencialidade de todos e quaisquer dados fornecidos pelo utente/cuidadores no decorrer 
da intervenção terapêutica, excepto quando tal for requisitado pela lei ou se tornar prejudicial para o utente 
e/ou a comunidade. 

4. Respeitar a privacidade do utente/cuidadores no decorrer da intervenção terapêutica. 

5. Promover o bem-estar do utente/cuidadores através das actividades desempenhadas a curto, médio e longo-    
-prazo. 

6. Respeitar as características individuais e culturais do utente/cuidadores no decorrer do processo terapêutico. 

7. Actuar com preocupação para com a humanidade. 

8. Actuar com responsabilidade para com a biosfera. 

9. Actuar com compaixão para com o utente/cuidadores. 

10. Actuar com solidariedade para com o utente/cuidadores. 

11. Informar, de forma adaptada às características do utente/família, acerca da dinâmica/potencialidade, 
implicações e consequências do serviço prestado. 

12. Evitar qualquer situação de assédio sobre o utente/cuidadores. 

13. Não discriminar com base nas diferenças individuais (idade; sexo; estatuto social; cultura; religião; 
orientação sexual e/ou localização) do utente/cuidadores. 

14. Evitar situações de exploração/fraude de qualquer género para com o utente/cuidadores.  
15. Evitar exercer influência sobre as tomadas de decisão relativas a qualquer processo terapêutico. 

16. Limitar ou interromper as actividades quando destas surgirem consequências nefastas para o 
utente/cuidadores.  

17. Avaliar a eficiência da intervenção e apenas mantê-la caso seja ainda benéfica para o utente/cuidadores. 

18. Providenciar todas as medidas para que o acesso à intervenção seja feita de forma equitativa para todos os 
utentes/cuidadores dentro do sistema onde desempenhe as suas funções. 

19. Manter a imparcialidade perante situações de conflito de interesse para com os envolvidos no processo 
terapêutico. 
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20. Respeitar a vulnerabilidade inerente ao utente/cuidadores. 

21. Respeitar o pluralismo inerente a qualquer situação de intervenção terapêutica. 

22. Demonstrar integridade perante todos os envolvidos no processo terapêutico. 

23. Tomar consciência para o acto terapêutico. 

24. Ser objectivo em qualquer transmissão de informação relativa ao acto terapêutico fornecida aos envolvidos. 

25. Apresentar o mais alto nível de excelência moral. 

26. Ser responsável para com: 

− O utente/cuidadores. 

− A comunidade. 

− Os sujeitos de investigação. 

− Os colegas de profissão. 

− Os colegas de outras profissões. 

− Os profissionais em formação. 

− A entidade empregadora. 

27. Usar todos os recursos possíveis de forma a atingir e manter o mais alto nível de qualidade profissional.  

28. Apresentar bons níveis de cooperação para com o utente/cuidadores e outros elementos envolvidos. 

29. Manter e incentivar à fidelidade/lealdade para com a profissão e standards pela qual esta se rege. 

30. Estabelecer relacionamentos harmoniosos com o utente/cuidadores e outros elementos envolvidos. 

31. Actuar dentro do limite das competências profissionais, considerando o nível de educação, treino e 
experiência profissional.  

32. Manter a identidade cultural do profissional no decorrer do processo terapêutico. 

33. Partilhar os benefícios na e da investigação com os envolvidos. 

34. Manter o mais alto nível de honestidade para com os envolvidos. 

35. Exercer a profissão de forma a manter o mais alto nível de credibilidade. 

36. Apresentar um nível adequado de tolerância perante qualquer situação que advenha do acto terapêutico. 

37. Ser capaz de se adaptar e ultrapassar todos os fenómenos, quer positivos, quer negativos, que advenham da 
actuação profissional para com os utentes/cuidadores. 

38. Demonstrar perseverança perante o acto terapêutico. 

39. Manter as características profissionais no decorrer da sua intervenção. 

40. Apresentar consistência nas tomadas de decisão. 

41. Investir no desenvolvimento profissional constante. 

42. Ser capaz de informar, justificar e responsabilizar-se pelas decisões profissionais. 

43. Adequar, dentro do máximo da perícia profissional, os actos terapêuticos ao utente/cuidadores. 

44. Providenciar o máximo de clareza/transparência ao longo de todas as actividades desenvolvidas. 

45. Pautar a conduta profissional pelo máximo de honra profissional. 

46. Providenciar que toda a actuação profissional seja independente de influências externas. 

47. Permitir, desde que tal seja adequado ao utente, que o processo de intervenção se modifique de acordo com 
as necessidades impostas pelas mais diversas circunstâncias. 

48. Manter sempre uma aparência que dignifique a profissão. 

 

Contudo, tal apenas iria constituir uma parte da investigação, já que somente 

fornecia dados descritivos e médias de resposta. Como tal, considerou-se necessário 

incluir também um conjunto de variáveis sócio-demográficas tidas como relevantes 

para, por um lado caracterizar a amostra e por outro, estabelecer relações com os 

constructos definidos. Desta forma, propuseram-se as seguintes variáveis: 
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“idade/escalão etário”, “género”, “grau académico” “experiência profissional” e “zona 

de exercício profissional” que se podem visualizar no seguinte quadro: 

 

QUADRO Nº 6:  VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS INSERIDAS NO QUESTIONÁRIO  

PRÉ-VALIDAÇÃO 

 

 
1. Idade 

< ou = 25 anos  
> de 25 anos e < ou = a 35 anos  
> de 35 anos 
 

2. Género 
Feminino  
Masculino          
 

3. Experiência Profissional 
< ou = a 3 anos  
> de 3 anos e < ou = a 10 anos 
> de 10 anos 

 
4. Grau Académico 

Bacharelato  
Licenciatura  
Outro:  
Qual?: _______________________ 
 

5. Zona de Exercício Profissional: 
Zona Norte 
Zona Centro 
Zona Sul 
Arquipélagos: 
Qual?: ______________________ 

 

 

Assim e a título de resumo, será de referir que o questionário construído foi 

elaborado a partir da execução de diversos passos. Estes consistiram essencialmente, na 

revisão bibliográfica que forneceu o devido suporte teórico, quer para a questão do 

conteúdo, quer para a questão formal relativa ao desenho do questionário. Vejamos os 

diversos aspectos considerados relevantes nesta revisão e referentes a: 

 

− Principiologia em bioética. 

− Diversos C.D. existentes por todo o mundo (América do Norte; América do 

Sul e Central; Oceânia; Ásia; Europa e África do Sul) na área profissional da 

Terapêutica da Fala. 

− Construção de um C.D. e as suas características tendo em conta a sua 

função. 

− Questionários semelhantes ao elaborado. 

− Regras inerentes à construção e validação de um questionário. 

 

O produto final desta revisão bibliográfica consistiu então num questionário 

composto por quatro grupos específicos que se passam a descrever: 
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� Grupo I: caracterização sócio-demográfica dos inquiridos – recolha de 

dados pessoais e demográficos através de cinco questões do tipo escolha 

múltipla (quadro 6, pg.155). 

 

� Grupo II: questão de exclusão – relativa ao conhecimento ou não do C.D. 

por parte dos inquiridos, sendo caracterizada por uma questão dicotómica do 

tipo “Sim/Não”. O inquirido não preencheria o grupo III de itens caso 

respondesse “Não” à questão: “Conhece o código deontológico dos 

Terapeutas da Fala portugueses?”, passando automaticamente para o grupo 

IV. 

 

� Grupo III: questões relativas ao Código Deontológico propriamente dito 

perfazendo na sua totalidade quarenta e seis itens (quadro 4, pg.151). 

 
� Grupo IV: questões relativas aos princípios major da bioética perfazendo 

quarenta e oito itens (quadro 5, pg.153). 

 

 

2.)  A VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO 

 

Após este desenho inicial, procedeu-se a validação do questionário em causa. 

Para tal, foi necessário recorrer a duas vias: a análise qualitativa/de conteúdo 

(apreciação dos itens por peritos) e a análise quantitativa (avaliação da fiabilidade).  

 

 

2.1.)  AMOSTRA 

 

O método de selecção da amostra para este parâmetro específico da validação foi 

o método de amostragem não casual associado ao método da amostragem por 

conveniência, sendo ambos os métodos referidos como perfeitamente viáveis para fases 

iniciais de investigação, tal como testar as primeiras versões de um questionário (Hill e 

Hill, 2002). Sendo assim, a amostra correspondeu obrigatoriamente, a um grupo de TF 

em exercício da zona norte e centro do país com idades e graus académicos variados, 

mas que contudo se encontrariam facilmente disponíveis. Embora este método não seja 
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altamente fiável no que diz respeito à sua representatividade relativamente ao universo, 

para o caso específico da validação dos itens (e não para a aplicação propriamente dita 

do questionário) considerou-se suficiente.  

 

Os questionários foram administrados via e-mail e/ou entregues em mão 

perfazendo um total de trinta administrações, tendo sido obtidas apenas vinte e seis 

respostas por parte dos inquiridos (n=26). Após aproximadamente um intervalo de 

quinze dias, foi realizada a reaplicação do mesmo questionário sobre a mesma amostra 

(n=26) de Terapeutas da Fala. 

 

� RESULTADOS OBTIDOS – a maioria dos Terapeutas da Fala da amostra eram do 

sexo feminino: 84% (n=21); tinham idades compreendidas entre 25 e 35 anos: 36% 

(n=9); apresentavam uma experiência profissional de 3 a 10 anos: 44% (n=11) e na 

sua maioria eram licenciados: 72% (n=18). Uma grande percentagem dos 

Terapeutas da amostra respondeu ainda que conhecia o C.D. em causa: 80% 

(n=20). 

 

2.2.)  MATERIAL E MÉTODOS 

 

O questionário estava dividido em quatro partes, tal como já foi referido. Para 

avaliar as 46 afirmações relativas ao grupo III do questionário foi utilizada uma escala 

de Likert de quatro níveis balanceados e ancorados nos extremos e relativos à avaliação 

do grau de concordância perante os itens apresentados (1= Concordo plenamente até 4= 

Discordo totalmente). Para a avaliação das quarenta e oito afirmações do grupo IV do 

questionário foi utilizada uma escala de Likert de quatro níveis balanceados e ancorados 

nos extremos e relativos à avaliação do grau de importância conferido aos itens 

apresentados (1= Muito importante até 4= Nada importante). 

 

Os dados foram codificados, inseridos e analisados recorrendo ao package 

estatístico SPSS v. 12.0. A fiabilidade foi verificada primeiro ao nível da estabilidade 

temporal (Teste-resteste) e segundo através da consistência interna (Alpha [α] de 

Cronbach). 
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Recorreu-se ainda a uma análise por parte de quatro peritos na área da Bioética 

de forma a determinar se segundo a opinião de entidades especializadas, o questionário 

se encontraria a avaliar os constructos inicialmente propostos. 

 

2.2.1.) ANÁLISE DOS PERITOS  

 

Para a consulta dos especialistas/peritos optou-se por seleccionar quatro 

entidades consideradas especialistas na área da bioética, submetendo-se os itens do 

questionário à sua opinião. Requisitou-se que os peritos avaliassem se os itens propostos 

para os grupos III e IV do questionário se encontrariam a avaliar adequadamente os 

constructos propostos. Requisitou-se ainda uma opinião global acerca do tamanho do 

questionário e do tipo de escala utilizada. 

 

� RESULTADOS OBTIDOS:  

 

GRUPO III: os peritos obedeceram aos critérios propostos, isto é, distribuíram os itens 

deste grupo pelos três constructos. Após tal processo, iriam observar-se as médias de 

distribuição e à posteriori atribuir a cada um dos constructos os itens com maior 

percentagem de ocorrência. Assim, o item que se apresentasse incluído por 50% ou 

mais dos especialistas em determinado constructo seria considerado como avaliador do 

mesmo. 

 

Encontramos então o seguinte quadro de distribuição de itens por constructo:  

 

QUADRO Nº 7: DISTRIBUIÇÃO POR PARTE DOS ESPECIALISTAS DE ITENS POR CONSTRUCTO 

(GRUPO III) 

 

CONHECIMENTO ENVOLVIMENTO IDENTIFICAÇÃO 

 
9-16, 19-25, 32-43, 46-52 

Total: 33 itens 

 
8, 18, 28 

Total: 3 itens 

 
7, 17, 26-31, 44, 45 

Total: 10 itens 
 

 

 

A partir da visualização dos dados pode-se concluir que todos os especialistas 

consideraram que um dos constructos se demonstraria mais forte do que os outros dois –
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– o “conhecimento” –, mas que globalmente, o questionário apresenta itens para avaliar 

todos os constructos propostos ou seja, nenhum dos itens foi considerado obsoleto, logo 

todos estariam a cumprir o objectivo a que se destinavam.  

 

GRUPO IV: os peritos obedeceram aos critérios propostos, isto é, deveriam distribuir os 

itens deste grupo pelos oito constructos. Após tal distribuição, a autora da dissertação 

iria utilizar as mesmas regras aplicadas ao grupo III. Assim, encontramos o seguinte 

quadro de distribuição de itens por constructo:  

 

QUADRO Nº 8: DISTRIBUIÇÃO POR PARTE DOS ESPECIALISTAS DE ITENS POR CONSTRUCTO 

(GRUPO IV) 
51 

 

B A NM J V PH PB CP 
 

1, 5, 23, 
28, 29, 36, 

40 
 

 
2, 3, 6, 11, 
15, 21, 24, 

47 

 
4, 16, 46 

 
13, 14, 17, 
18, 19, 33 

 
9, 10, 20 

 
7 

 
8 

 
12, 22, 25, 26, 
27, 28, 31, 32, 
34, 35, 36, 37, 
39, 41, 42, 43, 
44, 45, 48 

 

Ainda das respostas dos especialistas para este grupo poder-se-á inferir que sete 

dos itens avaliados levantam questões, já que não foram incluídos em nenhum dos 

princípios por alguns dos especialistas, entre os quais: q15 (25%), q21 (50%); q27,28,29 

(25%); q44 (50%)52
 

53. Tal poderá significar que não estão a ser suficientemente 

representativos ou pelo contrário, que são redundantes perante a informação global 

deste grupo. Será ainda de notar que o com uma maior média de itens correspondeu ao 

da “competência profissional”. Este trata-se de um princípio mais abrangente podendo 

associar-se sempre a um outro princípio major que o fundamente, por esta razão 

considerou-se a distribuição obtida perfeitamente razoável e até, esperada. Para além 

destes factores, 75% dos peritos referiram que a escala deveria ser ímpar (5 parâmetros) 

para ambos os grupos (III e IV), nenhum destes elementos fez menção ao tamanho do 

questionário ou às outras áreas que compunham o mesmo. 

 

                                                
51 Legenda: B – beneficência; A – autonomia; NM – não-maleficência; J – justiça; V – vulnerabilidade; 
PH – preocupação para com a humanidade; PB – preocupação para com a biosfera; CP – competência 
profissional. 
52 Utiliza-se o grafema “q” precedendo o número como referente para “item”. 
53 As percentagens são correspondentes à média de respostas por partes dos peritos, isto é, 25% 
corresponderá, por exemplo, à inclusão daquele item por apenas um dos especialistas num dos 
constructos. 
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2.2.2.)  FIABILIDADE 

 

O instrumento de recolha de dados ideal é relativamente livre de erros de medida 

significando reprodutibilidade do mesmo valor (score) sobre administrações repetidas. 

No entanto, todos os instrumentos de medida têm erros associados a eles. Um erro pode 

ser proveniente do próprio instrumento, da administração, da pontuação, do estado 

mental e físico do indivíduo que preenche o questionário e/ou de perturbações no 

contexto. O coeficiente de fiabilidade é uma estimativa matemática do grau a que um 

instrumento está livre de erro de medida. Existem vários métodos para estimar a 

fiabilidade, os dois mais comuns são:  

 

− Teste-resteste (estabilidade temporal) significando a existência de 

correlação entre as pontuações das mesmas pessoas em relação à mesma 

medida em duas alturas diferentes no tempo; 

− Consistência interna (α de Cronbach) correspondente à existência de 

correlação entre os itens da escala (Pestana e Gageiro, 2005). 

 

Neste ponto, será determinante referir que ao tentar validar o questionário 

chegou-se à conclusão que por fraca representatividade a nível de itens, alguns 

constructos inicialmente propostos não teriam qualquer tipo de lógica surgindo isolados, 

já que não poderiam ser representativos. Assim e de forma a aumentar a fiabilidade para 

o grupo III, o constructo “envolvimento” viu-se agregado ao constructo “conhecimento” 

e para o grupo IV os constructos “preocupação para com a humanidade” e “preocupação 

para com a biosfera” foram unificados num só. Por se concluir que tal não afectaria 

significativamente aquilo que se pretendia avaliar, procedeu-se então a estes 

agrupamentos sendo os dados a partir deste momento apresentados de acordo com essa 

mesma lógica. Assim, e após o momento da validação, os itens que foram distribuídos 

pelos peritos pelo constructo “envolvimento” e “preocupação pela humanidade” foram 

simplesmente adicionados respectivamente, aos novos constructos 

“conhecimento/envolvimento” e “preocupação para a humanidade/preocupação para 

com a biosfera”.  
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2.2.2.1.)  FIABILIDADE DO TIPO ESTABILIDADE TEMPORAL (TESTE-RETESTE)  

 

� RESULTADOS: a fiabilidade do tipo estabilidade temporal do questionário foi 

estimada recorrendo ao coeficiente de correlação de Pearson entre os valores das 

duas aplicações teste-reteste realizadas com um intervalo de aproximadamente 

quinze dias na amostra de trinta sujeitos. Se o valor total (valor na variável 

latente) de cada pessoa for exactamente o mesmo nos dois momentos, as medidas 

da variável latente mostram existir perfeita estabilidade temporal54. O quadro 9 

apresenta as médias, medianas, moda e respectivos desvios-padrão obtidos nas 

duas aplicações do questionário para as diferentes secções do questionário, assim 

como o valor do coeficiente de correlação de Pearson55 e respectivo nível de 

significância. 

 

QUADRO Nº 9: MÉDIAS, MEDIANAS, MODAS, DESVIOS-PADRÃO DAS PONTUAÇÕES OBTIDAS NO 

TESTE E NO RETESTE E COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO DE PEARSON ENTRE OS 

VALORES TOTAIS
56 

 

 N Média Mediana Moda Desvio 
Padrão 

Correlação 
de Pearson 

Grupo III 
Conhecimento/Envolvimento 

      

Total_Test 26 68,6 67,0 66,0 8,4 0.631** 
Total_Retest 
 

26 68,1 67,0 64,0 9,6  

Identificação       
Total_Test 26 46,9 45,0 41,0 9,2 0.863*** 
Total_Retest 26 47,0 45,5 47,0 6,7  

 
Princípios da Bioética (Grupo IV)       

Total_Test 26 72,6 71,0 62,0 13,1 0.579** 
Total_Retest 26 72,7 68,0 55,0 15,2  

 

O quadro 9 mostra-nos que existe uma correlação moderada para o constructo 

“Conhecimento/Envolvimento” (r= 0.631; p<0.05) e verificou-se uma alta correlação 

(r=0.863; p<0.05) entre os dados do teste e do reteste para a “identificação”, 

significando uma boa estabilidade temporal. O grupo IV revelou uma correlação 

                                                
54 Os totais correspondem à soma das pontuações de cada indivíduo para cada um dos constructos.  
55 Coeficiente de correlação de Pearson – “Um coeficiente de correlação é uma estatística descritiva que 
indica a natureza da relação entre os valores de duas variáveis. Os valores vêm de um só grpo de casos, 
mas fornecem duas amostras. (…) o Coeficiente de correlação de Pearson é aplicável quando as duas 
variáveis são medidas por uma escala de intervalo ou de rácio (variáveis métricas), e a relação entre as 
variáveis é linear (ou, pelo menos, não claramente não-linear).” (Hill e Hill, 2002, pg.2002-203). 
56 Resultados de acordo com o r de Pearson  (*p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001). 
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moderada (r=0.579; p<0.05), denotando uma razoável estabilidade temporal entre os 

dados do teste e do reteste.  

 

 

2.2.2.2.)  CONSISTÊNCIA INTERNA (α DE CRONBACH) 

 

� RESULTADOS: a fiabilidade interna (ou consistência) dos constructos, só foi 

verificada para o teste (o questionário aplicado inicialmente) através do coeficiente 

α de Cronbach aplicado aos itens de cada constructo. O quadro 10 mostra os dados 

relativos a esta análise. 

 

QUADRO Nº 10: α DE CRONBACH
57

 
58 

 
 α de Cronbach 

Grupo III 

Conhecimento/Envolvimento                                                                          

 

0.881 
Identificação   0.927 
Grupo IV 

Princípios da Bioética 
 

0.917 

 
 

O quadro 10 mostra-nos que a consistência interna varia entre 0.881 e 0.927, 

todos os constructos têm uma boa ou muito boa consistência interna, o que significa 

uma boa homogeneidade ou fiabilidade de todos os constructos (grupo III e IV). 

 

2.3.)  OUTROS DADOS RECOLHIDOS 

 

A recolha de dados permitiu não só uma análise estatística dos resultados, como 

também, de forma informal, obter opiniões pessoais de carácter mais global acerca do 

questionário. Desta segunda especificidade, retiram-se os seguintes dados considerados 

pertinentes para a reorganização do questionário:  

                                                
57 O α de Cronbach é uma medida de fiabilidade interna da escala, que significa a proporção da 
variabilidade nas respostas que resulta de diferenças de opiniões dos inquiridos (Pestana e Gageiro, 
2005). Para a avaliação da consistência interna dos factores foram utilizados os seguintes valores: α < 
0.60=inaceitável; 0.60 < α < 0.70= fraca; 0.70 < α < 0.80=razoável; 0.80< α <0.90=boa e α > 
0.90=excelente (Hill e Hill, 2000). 
58 Indicação aproximada do α de Cronbach: α>0.9= Excelente; 0.8<α<0.9= Bom; 0.7<α<0.8= Razoável; 
0.6<α<0.7= Fraco e α<0.6= Inaceitável (Hill e Hill, 2000). 
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− Questionário revelou-se demasiadamente longo, tornando-se cansativo o seu 

preenchimento. 

− Escala de avaliação par que não permitia uma escolha central tornou-se 

insuficiente na opinião dos inquiridos. 

− Grupo IV com itens demasiadamente semelhantes entre si tendo sido 

referida a sensação de repetição de questões. 

− Títulos demasiadamente repetitivos no grupo III, tornando-se redundantes. 

 

2.4.)  MODIFICAÇÕES REALIZADAS SOBRE O QUESTIONÁRIO APÓS A VALIDAÇÃO 

 

A partir dos resultados supramencionados, optou-se pelas seguintes 

modificações sobre o questionário:   

 

− ALTERAÇÃO DA ESCALA DE AVALIAÇÃO DE QUATRO PARÂMETROS PARA 

CINCO PARÂMETROS: segundo a bibliografia de referência, uma escala do tipo 

par, como inicialmente se propôs, trás aspectos positivos e negativos. Isto é, 

se por um lado, evita a tendência para a resposta central em caso de dúvida 

por parte do inquirido (resposta “conservadora”), por outro lado 

impossibilita o inquirido de fornecer uma resposta de opinião neutra, mesmo 

no caso de esta ser realmente neutra. Estas questões encontram-se 

relacionadas com o grau de sensibilidade que cada questão provoca no 

inquirido, isto é, o grau de segurança que o inquirido apresenta perante a sua 

opinião acerca de determinado item (Hill e Hill, 2002). Embora, neste 

questionário se abordassem questões directamente relacionadas com o grau 

de conhecimento, considerou-se que o facto de este ser anónimo e 

direccionado a profissionais com um grau académico elevado, iria eliminar a 

tendência para a resposta central como forma de “auto-protecção”. Para além 

deste factor, muitos dos inquiridos (n=15; 57,7%) sugeriram a inclusão da 

possibilidade de resposta neutra, indicando que possivelmente os quatro 

parâmetros os obrigariam a uma resposta errada ou no mínimo, não tão 

adequada. Por outro lado, também os próprios peritos sugeriram uma escala 

de cinco parâmetros por a considerarem mais sensível. Assim, os grupos 

apresentam-se agora da seguinte forma: grupo III – “1. Concordo 
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Totalmente; 2. Concordo; 3. Não Concordo, Nem Discordo; 4. Discordo; 5. 

Discordo Totalmente” e grupo IV – “1. Muito Importante; 2. Importante; 3. 

Relativamente Importante; 4. Pouco Importante; 5. Nada Importante”.  

 

� CONSTRUCTOS INICIAIS “CONHECIMENTO” E “ENVOLVIMENTO” AGREGAM-SE 

EM “CONHECIMENTO/ENVOLVIMENTO”. De certa forma, cria-se um 

constructo mais complexo que não só avalia o conhecimento que alguém 

possa possuir acerca de determinado assunto, mas completa-o com a noção 

do envolvimento enquanto conceito de partilha de objectivos que se possa 

ter perante esse mesmo tema. OS CONSTRUCTOS “PREOCUPAÇÃO PARA COM 

HUMANIDADE” E “PREOCUPAÇÃO PARA COM A BIOSFERA” AGREGAM-SE EM 

“PREOCUPAÇÃO PARA COM HUMANIDADE/PREOCUPAÇÃO PARA COM A 

BIOSFERA”. Esta junção também não nos pareceu muito negativa, aliás 

embora estes dois princípios surjam sempre separados na bibliografia, na 

realidade parecem-nos muito próximos em concepção e fundamento, pelo 

que não nos parece inviável que se unam num só. Estas mudanças ocorrem, 

de forma a criar uma maior coesão e representatividade a nível estatístico e 

justificar quantitativamente a manutenção de alguns dos itens. 

 

� MUDANÇA DOS CABEÇALHOS INERENTES AO GRUPO III para “O Código 

Deontológico/ O Exercício Profissional/ Os Princípios da Bioética/ Os 

Direitos e os Deveres” eliminando o uso excessivo do conceito “Código 

Deontológico”. 

 

� No que diz respeito ao IV grupo, embora os resultados tenham sido 

relativamente aceitáveis a nível de estabilidade temporal e da consistência 

interna, a realidade é que alguns itens parecem ter levantado dúvidas aos 

peritos. E embora a sua remoção promovesse uma diminuição do tamanho 

do questionário, estes itens são demasiadamente referidos nos C.D. 

consultados para que a sua remoção não tornasse esta zona do questionário 

mais pobre. Assim, considerou-se unindo a opinião dos elementos anteriores 

e dos peritos com a análise estatística, que apenas seria justificável retirar ou 

reformular os itens 21, 29 e 48. Assim, optou-se pela RETIRADA DOS ITENS 

21 e 29, já que estes se revelaram confusos e pouco definidos na sua 
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formulação e MANTER OS RESTANTES incluindo-os nos constructos que a 

autora desta dissertação considerou como mais adequados. Quanto ao ITEM 

48 OPTOU-SE APENAS PELA SUA REFORMULAÇÃO, já que é um item 

relativamente coerente e de algum interesse para a análise descritiva. Então, 

este que anteriormente se referia a: “Manter sempre uma aparência que 

dignifique a profissão.”, passará a apresentar-se da seguinte forma: “Manter 

uma aparência que se adeque aos parâmetros impostos pela profissão.”. 

 

Após o processo de validação, considerou-se possível definir com maior 

precisão quais os objectivos globais da investigação e quais as hipóteses que se colocam 

a partir dos mesmos. Assim, pretendeu-se verificar e entender as influências mútuas 

entre: a) os constructos “conhecimento/envolvimento” e “identificação” e as variáveis 

sócio-demográficas propostas e b) os constructos “beneficência”, “autonomia”, “não-      

-maleficiência”, “justiça”, “vulnerabilidade”, “preocupação para com a 

humanidade/preocupação para com a biosfera” e “competência profissional” e as 

variáveis sócio-demográficas propostas.  

 

De forma a substancializar estes objectivos definiram-se as seguintes hipóteses: 

 

� RELATIVAS AO GRUPO III: 

 

H1: Não há diferenças significativas no grau de concordância para o 

“conhecimento/envolvimento” em função do “escalão etário”. 

H2: Não há diferenças significativas no grau de concordância para o 

“conhecimento/envolvimento” em função da “experiência profissional”. 

H3: Não há diferenças significativas no grau de concordância para o 

“conhecimento/envolvimento” em função do “grau académico”. 

H4: H7: Não há diferenças significativas no grau de concordância para a 

“identificação” em função do “escalão etário”. 

H8: Não há diferenças significativas no grau de concordância para a 

“identificação” em função da “experiência profissional”; 

H9: Não há diferenças significativas no grau de concordância para a 

“identificação” em função do “grau académico”. 
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� RELATIVAS AOS GRUPO IV: 

 

H1: Não há diferenças significativas no grau de importância para os constructos 

“beneficência”, “autonomia”, “não-maleficiência”, “justiça”, 

“vulnerabilidade”, “preocupação para com a humanidade/preocupação para 

com a biosfera” e “competência profissional” em função do “escalão 

etário”. 

H2: Não há diferenças significativas no grau de importância para os constructos 

“beneficência”, “autonomia”, “não-maleficiência”, “justiça”, 

“vulnerabilidade”, “preocupação para com a humanidade/preocupação para 

com a biosfera” e “competência profissional” em função da “experiência 

profissional”. 

H3: Não há diferenças significativas no grau de importância para os constructos 

“beneficência”, “autonomia”, “não-maleficiência”, “justiça”, 

“vulnerabilidade”, “preocupação para com a humanidade/preocupação para 

com a biosfera” e “competência profissional” em função do “grau 

académico”. 

 

 

3)  TRABAHO DE CAMPO E RESULTADOS PRÁTICOS – ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

3.1.)  AMOSTRA/METODOLOGIA 

 

Os questionários (anexo IV) foram enviados via CTT obedecendo a rigorosos 

critérios de anonimato, tendo-se enviado o material necessário à sua devolução sem 

qualquer tipo de gasto para o respondente. Na sua totalidade foram enviados 500 

questionários através da Associação Portuguesa de Terapia da Fala dos quais foram 

recebidos 246 devidamente preenchidos. A amostra correspondeu a Terapeutas da Fala 

portugueses em exercício profissional recorrendo-se ao método de amostragem casual.  

 

A análise estatística dos dados relativos aos dois questionários utilizou o 

programa informático SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows 

(versão 13.0, 2003, SPSS Inc., Chicago, III). 
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Na primeira fase, com vista a descrever e caracterizar a amostra em estudo, foi 

feita uma análise descritiva dos dados consoante a natureza das variáveis em estudo. 

Apresentam-se frequências absolutas (número de casos válidos – n), frequências 

relativas (percentagem de casos válidos – %), estatísticas descritivas de tendência 

central (média, mediana, moda), dispersão (desvio padrão) e ainda os valores extremos 

(mínimo e máximo). Numa segunda fase, foi testada a consistência interna de cada um 

dos constructos previamente definidos (“conhecimento/envolvimento; identificação; 

beneficência; autonomia; não-maleficência; justiça; vulnerabilidade; preocupação para 

com a humanidade/biosfera e competência profissional”) recorrendo aos α de 

Cronbach. Os valores de cada constructo foram obtidos através do cálculo da média 

aritmética (não ponderada) dos itens que os constituíam (Pestana e Gageiro, 2003). 

 

Por fim e de acordo com os objectivos desta investigação, realizaram-se testes de 

significância estatística, nomeadamente os testes não-paramétricos de Wilcoxon e 

Kruskal-Wallis, de forma a verificar ou não a relação entre as variáveis sócio-                   

-demográficas “escalão etário”, “experiência profissional” e “grau académico” e os 

constructos definidos inicialmente para os grupos III e IV do questionário proposto. O 

Teste de Wilcoxon corresponde a59: 

 

“O teste de Wilcoxon aplica-se para analisar diferenças entre duas 

condições (…) no mesmo grupo de sujeitos, nos mesmos termos do teste do 

sinal a que acresce admitir, pelo menos teoricamente, que as diferenças entre 

Di=Yi-Xi são variáveis contínuas com distribuição simétrica. (…) No teste 

de Wilcoxon dá-se maior peso aos pares que apresentam maior diferença do 

que aqueles que apresentam menor diferenças.” (Pestana e Gageiro, 2005, pg. 

476-477). 

 

O Teste de Kruskal-Wallis é definido como: 

 

“…o teste de Mann-Whitney pode ser generalizado para mais de dois 

grupos através do teste Kruskal-Wallis. O teste Kruskal-Wallis é um teste 

não-paramétrico aplicado a variáveis de nível pelo menos ordinal, e é 

também uma alternativa ao One-Way Anova utilizado quando não se 

                                                
59 O nível de significância é o complementar do grau de confiança (1–α). Assim, obtemos um nível de 
significância α = 0.05 que corresponde a um grau de confiança de 0.95 (ou 95%). O nível de significância 
considerado nesta fase foi de 5% (α = 0.05). 
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encontram reunidos os pressupostos deste último e que se lembra ser a 

normalidade, e a igualdade das variâncias. Este teste usa-se para testar 

hipóteses de igualdade entre três ou mais condições experimentais. (…) A 

partir das amostras aleatórias de qualquer população pretende-se testar a 

hipótese de existência de um parâmetro de localização comum em todas as 

populações contra a hipótese alternativa de que, pelo menos, uma das 

populações tende a apresentar valores superiores (inferiores) em relação às 

outras.” (Pestana e Gageiro, 2005, pg. 455). 

 

 

3.2.)  RESULTADOS 

 

3.2.1)  ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS 

 

3.2.1.1)  CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA DA AMOSTRA 

 

Da aplicação do questionário obtiveram-se os seguintes dados caracterizadores 

da amostra (quadro 11):   

 

QUADRO Nº 11: CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA DOS INDIVÍDUOS DA AMOSTRA 

 
 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS INQUIRIDOS FREQUÊNCIA (N.º) PERCENTAGEM (%) 

Género (n=246)   
Feminino 228 92,7 
Masculino 18 7,3 

Escalão Etário (n=246)   
< = 25 anos 114 46,3 
> de 25 anos e < ou = a 35 anos 86 35,0 
> = 36 anos 46 18,7 

Experiência Profissional (n=246)   
< = 3 anos 122 49,6 
> de 3 anos  e < ou = a 10 anos 73 29,7 
> = 11 anos 51 20,7 

Grau Académico (n=246)   
Bacharelato 96 39,0 
Licenciatura 140 56,9 
Outro 10 4,1 

Zona de Exercício Profissional (n=246)   
Zona Norte 105 42,7 
Zona Centro 93 37,8 
Zona Sul 40 16,3 
Arquipélagos 8 3,3 



Ética Profissional em Terapêutica da Fala                                         169 
 

Adelaide Dias 
 

Apura-se então que: 93% dos indivíduos Terapeutas da Fala em exercício que 

constituem a amostra são do género feminino; 46% dos TF pertenciam ao escalão etário 

dos 25 ou menos anos de idade; 50% apresentava uma experiência profissional de 3 ou 

menos anos; 57% possuíam o grau académico correspondente à licenciatura e 43% 

exerciam a profissão na zona Norte. 

 

3.2.1.2.) ANÁLISE DESCRITIVA DOS CONSTRUCTOS  

 

Quando questionados sobre se conheciam o C.D. dos Terapeutas da Fala 

portugueses a maioria dos indivíduos da amostra, cerca de 63%, respondeu 

afirmativamente.  

 

No quadro 12 apresentam-se os resultados das estatísticas descritivas (a média, o 

desvio padrão, a moda, o valor mínimo e o valor máximo) dos constructos em estudo, 

quer para o grupo III, quer para o grupo IV. 

 

QUADRO Nº 12: ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS PARA OS CONSTRUCTOS (VALORES ORDENADOS 

EM CADA CONSTRUCTO POR ORDEM DESCENDENTE DO GRAU DE 

CONCORDÂNCIA E DO GRAU DE IMPORTÂNCIA, RESPECTIVAMENTE) 60 

 
CONSTRUCTOS N MÉDIA (±DP) MODA MÍN. MÁX. 

Grupo III      
1. Conhecimento/Envolvimento 155 2,52 (±0,47) 2,4 1,3 3,7 

2. Identificação 155 2,54 (±0,49) 2,5 1,2 3,7 

Grupo IV      

1. Beneficência 246 1,47 (±0,60) a 1,0 1,0 5,0 

2. Justiça 246 1,51 (±0,63) b 1,3 1,0 5,0 

3. Autonomia 246 1,52 (±0,59) b 1,0 1,0 5,0 

4. Não-Maleficência 246 1,55 (±0,65) b,c 1,0 1,0 5,0 

5. Vulnerabilidade 246 2,15 (±0,83) d 1,5 1,0 5,0 

6. Preocupação para com a 
Humanidade/Biosfera 

246 2,11 (±0,89) d 2,0 1,0 5,0 

7. Competência Profissional 246 1,57 (±0,60) c 2,0 1,0 5,0 

 

Relativamente ao grupo III, verifica-se que, de uma forma geral, os indivíduos 

da amostra concordaram de forma moderada com ambos os constructos (média 

                                                
60 Para cada constructo, médias com a mesma letra não são significativamente diferentes segundo o teste 
de Wilcoxon (p < 0,05). 
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“conhecimento/envolvimento” = 2,5; média “identificação” = 2,4). Os resultados não 

evidenciaram a existência de diferenças significativas entre os graus de concordância 

para este constructo (valor-p > 0,05). Quanto ao grupo IV, de uma forma geral, os 

indivíduos da amostra atribuíram um grau de importância bastante elevado a todos os 

constructos, sendo de salientar os elevados graus de importância a: “beneficência” 

(média = 1,47); “justiça” (média = 1,51); “autonomia” (média = 1,52); “não-                   

-maleficência” (média = 1,55) e “competência profissional” (média = 1,57). De notar 

ainda que se verificam diferenças significativas entre o valor médio dos diferentes 

constructos (valor-p ≤ 0,05), sendo de realçar que os indivíduos da amostra 

classificaram a “beneficência” como o constructo significativamente mais importante 

face aos restantes. 

 

3.2.1.3.) CONSISTÊNCIA/FIABILIDADE DOS CONSTRUCTOS  

 

A consistência interna/fiabilidade dos constructos em estudo verificou-se 

recorrendo ao α de Cronbach (quadro 13).  

 

QUADRO Nº13: α DE CRONBACH 

 

CONSTRUCTOS N.º DE ITENS α DE CRONBACH 

Grupo III   

1. Conhecimento/Envolvimento 27 0,917 

2. Identificação 19 0,886 

Grupo IV   

1. Beneficência 6 0,883 

2. Autonomia 7 0,889 

3. Não-Maleficência 3 0,748 

4. Justiça 6 0,893 

5. Vulnerabilidade 3 0,736 

6. Preocupação para com a Humanidade/Biosfera 2 0,855 

7. Competência Profissional 25 0,969 

 

 

Relativamente ao grupo III, ambos os constructos apresentam uma consistência 

interna muito boa (α´s > 0,85), variando entre 0,89 e 0,92, nomeadamente 

“identificação” e “conhecimento/envolvimento”. Quanto ao grupo IV, a consistência 

interna dos constructos varia entre o muito bom (0,97) e o razoável (0,74). É de realçar 
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que a maioria dos constructos revelaram uma boa/muito boa consistência interna (α´s > 

0,85), e que apenas dois possuem valores inferiores a 0,8. 

 

3.2.1.4.) ANÁLISE DOS CONSTRUCTOS RELATIVOS AO GRUPO III DE ACORDO COM AS 

CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS  

 

No sentido de averiguar possíveis relações entre o “Código Deontológico” e as 

características sócio-demográficas em estudo, analisaram-se os valores médios e 

respectivos desvios-padrão para cada constructo de acordo com as variáveis sócio-          

-demográficas61 (quadro 14). 

 

QUADRO Nº 14: COMPARAÇÃO DOS VALORES MÉDIOS (DESVIO PADRÃO) DOS CONSTRUCTOS 

RELATIVOS AO GRUPO III DE ACORDO COM AS VARIÁVEIS SÓCIO-

DEMOGRÁFICAS62 

 

VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS 
CONHECIMENTO/ 

ENVOLVIMENTO 
IDENTIFICAÇÃO 

Escalão etário   

< = 25 anos (n=114) 2,4 (±0,4) b 2,5 (±0,4) 

> de 25 anos e < ou = a 35 anos (n=86) 2,7 (±0,4) a 2,7 (±0,5) 

> = 36 anos (n=46) 2,5 (±0,6) a,b 2,4 (±0,6) 

Experiência profissional   

< = 3 anos (n=122) 2,4 (±0,4) b 2,5 (±0,5) 

> de 3 anos  e < ou = a 10 anos (n=73) 2,7 (±0,4) a 2,7 (±0,5) 

    > = 11 anos (n=51) 2,4 (±0,5) b 2,4 (±0,6) 

Grau académico   

Bacharelato (n=96) 2,5 (±0,5) 2,5 (±0,5) 

Licenciatura (n=140) 2,6 (±0,4) 2,6 (±0,5) 

Outro (n=10) 2,3 (±0,8) 2,4 (±0,7) 

 

Os resultados evidenciam que apenas para o constructo 

“conhecimento/envolvimento” é que foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas (valor-p < 0,05), nomeadamente para: 

 

                                                
61 Optou-se nesta fase, por retirar a variável sócio-demográfica “zona de exercício profissional” já que 
apresentava problemas de representatividade da amostra. 
62 Para cada escala, médias com a mesma letra não são significativamente diferentes segundo o teste de 
Kruskal-Wallis (p<0,05). 
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− O “escalão etário” (valor-p = 0.008): os indivíduos com idades 

compreendidas entre os 26 e os 35 anos atribuíram um grau de 

concordância significativamente inferior relativamente aos indivíduos 

com 25 ou menos anos de idade. 

− A “experiência profissional” (valor-p = 0,009): os indivíduos com uma 

experiência profissional compreendida entre os 4 e os 10 anos, atribuíram 

um grau de concordância significativamente inferior relativamente aos 

restantes. 

 

3.2.1.5.) ANÁLISE DOS CONSTRUCTOS RELATIVOS AO GRUPO IV DE ACORDO COM AS 

CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS  

 

No sentido de averiguar possíveis relações entre os constructos do grupo IV e as 

características sócio-demográficas em estudo, analisaram-se os valores médios e 

respectivos desvios-padrão (quadro 15). 

 

QUADRO Nº 15: COMPARAÇÃO DOS VALORES MÉDIOS (DESVIO PADRÃO) DOS CONSTRUCTOS 

RELATIVOS AO GRUPO IV DE ACORDO COM AS VARIÁVEIS SÓCIO-                          

-DEMOGRÁFICAS
63

 
64 

 

VSD B A NM J V PH/PB CP 

Escalão etário        

< = 25 anos (n=114) 1,4 (±0,4) 1,4 (±0,4) 1,5 (±0,4) a,b 1,4 (±0,4) 2,0 (±0,7) 2,0 (±0,8) 1,5 (±0,4) 

> de 25 anos e < ou = a 
35 anos (n=86) 

 

1,6 (±0,7) 

 

1,6 (±0,7) 

 

1,7 (±0,8) a 

 

1,6 (±0,8) 

 

2,3 (±0,9) 

 

2,2 (±1,0) 

 

1,7 (±0,7) 

> = 36 anos (n=46) 1,5 (±0,8) 1,5 (±0,7) 1,5 (±0,8) b 1,5 (±0,7) 2,2 (±0,8) 2,1 (±1,0) 1,5 (±0,7) 

Experiência 

profissional 
       

< = 3 anos (n=122) 1,4 (±0,4) 1,4 (±0,4) 1,5 (±0,4) a,b 1,4 (±0,5) 2,0 (±0,7) b 2,0 (±0,8) 1,5 (±0,4) 

> de 3 anos  e < ou = a 
10 anos (n=73) 

 

1,6 (±0,8) 

 

1,7 (±0,8) 

 

1,7 (±0,9) a 

 

1,6 (±0,8) 

 

2,4 (±1,0) a 

 

2,3 (±1,0) 

 

1,7 (±0,8) 

> = 11 anos (n=51) 1,4 (±0,6) 1,5 (±0,6) 1,5 (±0,7) b 1,5 (±0,6) 2,2 (±0,7) a,b 1,9 (±0,9) 1,5 (±0,6) 

Grau académico        

Bacharelato (n=96) 1,4 (±0,5) 1,5 (±0,5) 1,5 (±0,6) 1,4 (±0,6) 2,0 (±0,8) b 2,0 (±0,9) 1,5 (±0,6) 

Licenciatura (n=140) 1,5 (±0,7) 1,6 (±0,7) 1,6 (±0,7) 1,6 (±0,7) 2,2 (±0,9) a 2,2 (±0,9) 1,6 (±0,6) 

Outro (n=10) 1,4 (±0,3) 1,5 (±0,3) 1,4 (±0,3) 1,5 (±0,3) 2,4 (±0,5) a 2,2 (±0,7) 1,5 (±0,4) 

                                                
63 Para cada escala, médias com a mesma letra não são significativamente diferentes segundo o teste de 
Kruskal-Wallis (p<0,05). 
64 Legenda: VSD – variáveis sócio-demográficas; B – beneficência; A – autonomia; NM – não-                    
-maleficência; J – Justiça; V – Vulnerabilidade; PH/PB – preocupação para com a 
humanidade/preocupação para com a biosfera; CP - competência profissional. 
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Os resultados evidenciam que apenas para os constructos “não-maleficência” e 

“vulnerabilidade” é que foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

(valor-p < 0,05).  

 

Relativamente à “não-maleficência” encontraram-se diferenças significativas 

para:  

 

− O “escalão etário” (valor-p = 0.013), os indivíduos com idades 

compreendidas entre os 26 e os 35 anos atribuíram um grau de importância 

significativamente inferior relativamente aos indivíduos com 36 ou menos 

anos de idade. 

− A “experiência profissional” (valor-p = 0,048), os indivíduos com uma 

experiência profissional compreendida entre os 4 e os 10 anos, atribuíram 

um grau de importância significativamente inferior aos indivíduos que 

tinham 11 ou mais anos de experiência profissional. 

 

Quanto à “vulnerabilidade”, encontraram-se diferenças significativas para: 

 

− A “experiência profissional” (valor-p = 0,049), os indivíduos com uma 

experiência profissional compreendida entre compreendida entre os 4 e os 

10 anos, atribuíram um grau de importância significativamente inferior aos 

indivíduos que tinham 3 ou menos anos de experiência profissional. 

− O “grau académico” (valor-p = 0,018), os indivíduos com grau académico 

de Licenciatura ou superior (Mestrado ou Pós-graduação) atribuíram um 

grau de importância significativamente inferior aos indivíduos possuíam o 

Bacharelato. 

 

 

4.)  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

Após a descrição de dados realizada anteriormente, procede-se agora à reflexão 

sobre os mesmos e às possíveis conclusões que se possam retirar.  
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Relativamente aos dados que surgem na área da caracterização sócio-                    

-demográfica podemos concluir que a maioria dos inquiridos pertencem ao sexo 

feminino. Tal não é de todo inexplicável, já que tradicionalmente esta profissão 

apresenta maioritariamente elementos pertencentes a este género. Embora a tendência se 

encontre em mudança, denota-se que a maioria dos TF Portugueses pertencem ao 

género feminino. Considera-se ainda que esta não poderá corresponder a uma variável 

relevante no que toca à avaliação da diferença entre respostas, já que não existe uma 

representatividade suficiente por parte do sexo masculino. Pelo que desde de início esta 

foi uma variável utilizada apenas como dado descritivo e não como um elemento para 

relacionar com os constructos. 

 

A “zona de exercício profissional” corresponde a outra variável cuja relevância é 

questionável. Denota-se uma clara predominância de respostas provindas da zona Norte 

e Centro. Contudo, será de referir que embora os inquiridos tenham respondido como 

exercendo na zona Centro, tal não implica que não pertençam à zona de Lisboa. Isto é, 

considera-se que as respostas não se encontram totalmente reveladoras do real local de 

exercício profissional, já que muitos dos inquiridos consideram Sul como a zona 

correspondente às zonas que geograficamente se encontram abaixo de Lisboa, Margem 

Sul e Vale do Tejo. E embora este corresponda a um erro inicial de concepção do 

questionário, já que é pouco específico nesta matéria deixando espaço para dúvida no 

que toca à distribuição das respostas, esta não é uma variável considerada relevante para 

obter as opiniões que se pretende. Isto é, se nos interessa conhecer os graus de 

concordância e de importância atribuídos nas duas matérias-base do questionário – o 

C.D. e os Princípios da Bioética – como forma de conhecer a sensibilidade que estes 

profissionais revelam perante as questões ético-profissionais, não será na opinião da 

autora, relevante conhecer se existem diferenças significativas entre Norte, Sul, Centro 

ou Arquipélagos. Assim, será mais interessante conhecer a sensibilidade geral de uma 

profissão relativamente a matérias mais práticas da sua actividade profissional, tais 

como, o grau académico ou a experiência profissional. Ainda assim, poder-se-á 

argumentar que poderia ter sido interessante incluir a variável “local de formação 

académica”. Contudo, a ausência deste factor foi intencional. Considera-se que o 

conhecimento e sensibilidade éticos se encontram subjacentes a duas formas de 

aprendizagem: a aprendizagem do “ser pessoa no mundo” e a “aprendizagem do ser TF 

em exercício profissional” e, como tal, saber se o local de formação variaria de 
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instituição académica para instituição académica seria irrelevante. Isto porque é a crença 

pessoal da autora desta tese que o crescimento ético, no seu todo, é independente do 

local de formação profissional inicial. 

 

Assim as variáveis sócio-demográficas consideradas essenciais corresponderam 

a: 

 

� GRAU ACADÉMICO: será sem dúvida de extrema relevância conhecer se a 

sensibilidade deste grupo varia de acordo com o grau académico de base, já 

que deste depende em muito a evolução ética de cada profissional. É no 

momento da formação do TF que se inicia a reflexão ética sobre a sua futura 

responsabilidade profissional; conhecer se esta varia de acordo com uma 

maior especificidade académica é essencial para os próprios currículos 

académicos de base. É ainda nesta fase de educação que recaem as maiores 

responsabilidades sob os profissionais já em exercício, sobre os docentes e 

sobre as Associações de TpF e documentos deontológicos que as 

representam. Relembrando Hans Jonas (1994) podemos alegar que é a 

responsabilidade máxima de cada um educar para a sobrevivência da 

espécie e, num prisma mais reduzido, de uma profissão. 

 

� ESCALÃO ETÁRIO e EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: será ainda relevante 

conhecer se a sensibilidade aumenta ou diminui de acordo com a idade do 

inquirido, isto é, será que o conhecimento/envolvimento e identificação para 

com o C.D. e a importância concedida aos princípios da bioética variam de 

acordo com a sua maturação pessoal? Assim, inerente a este parâmetro, 

poderemos incluir a “experiência profissional” e ainda que esta não 

implique necessariamente maior idade, envolve a mesma questão que a 

variável “escalão etário”: a maturação inerente ao desenvolvimento, mas 

desta vez, profissional. 

 
Estas parecem-nos as variáveis mais relevantes para cruzamento de dados e 

obtenção de resultados. Contudo, ficam as percentagens de ocorrência no que toca ao 

“género” e à “zona de exercício profissional” apenas como curiosidade, dado numérico 

e possível factor de reformulação para uma próxima investigação nesta área.  



Ética Profissional em Terapêutica da Fala                                         176 
 

Adelaide Dias 
 

Vejamos a situação de um ponto de vista global e descritivo para mais tarde a 

visualizarmos sob o ponto de vista dos objectivos traçados.  

 

A questão relativa ao grupo II do questionário por si só já era, em parte, 

reveladora do grau de conhecimento/envolvimento que os inquiridos apresentam em 

relação ao seu C.D. Saber que 67% destes conhecem o seu Código fornece-nos já uma 

ideia de que estes profissionais já apresentam uma afinidade crescente pela área da ética 

profissional e um envolvimento para com as questões deontológicas. E, embora ainda 

exista uma margem considerável de elementos que o desconhecem, considera-se que 

este é um grupo que já apresenta no mínimo algum interesse pelo seu C.D. e pelas suas 

funções. 

 

Pelos dados obtidos e para os constructos “conhecimento/envolvimento” e 

“identificação” denota-se que na sua grande maioria os inquiridos revelam uma resposta 

média de 2,5 para ambos. Tal corresponde a uma resposta positiva; relembra-se que a 

resposta tipo 2 corresponderia “Concordo” sendo que a escala aumentava em grau de 

concordância de forma inversa. Assim, a resposta mais positiva correspondeu a 1.3 para 

o primeiro e a 1.2 para o segundo constructo, sendo que a resposta mais negativa 

correspondeu a 3.7. para ambos; relembra-se que a escala tinha limite de 5 e que este 

corresponderia à resposta mais negativa (“Discordo Totalmente”). Assim, podemos 

concluir que as respostas pendem mais para os limites de menor valor da escala e que, 

globalmente, os TF portugueses sentem um grau relativamente positivo de 

conhecimento/envolvimento e de identificação para com o seu C.D. Estes profissionais 

revelaram contentamento perante este, afirmando que corresponde às suas necessidades, 

justificando assim a pertinência da existência do mesmo.  

 

No grupo IV, denota-se uma clara diferença entre o grau de importância 

conferido ao princípio da “beneficência” (1,47 de média de respostas é praticamente o 

limite positivo de respostas na escala de importância sugerida) em relação aos demais. 

Sendo que em seguida o maior grau de importância é conferido aos princípios da 

“justiça” e da “autonomia”. Assim, os TF revelam uma forte ligação à questão essencial 

da prática em saúde que é a de assegurar o bem-estar daqueles que a eles se dirigem e 

ainda que se possa questionar se esta não é uma atitude ainda paternalista e ligada à 

tradição médica de protecção do utente, relembra-se que um outro princípio mais 
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valorizado foi o da “autonomia”. Tal revela, que embora possa existir ainda uma forte 

ligação ao paternalismo Hipocrático e à questão Kantiana do dever para com os outros 

como máxima existencial, os TF já começam a balancear a sua necessidade em exercer 

a sua profissão entre o bem-estar do utente e aquilo que este deseja, compreende e 

decide como melhor para si mesmo. Os princípios menos valorizados corresponderam 

ao da “preocupação para com a humanidade/biosfera” e ao da “vulnerabilidade”. Sendo 

que de certa forma tal poderá revelar uma menor preocupação com as questões 

relacionadas com o meio ambiente e o seu futuro e que, possivelmente, os TF 

Portugueses não vêm este princípio como representante da sua profissão ou essencial 

para o exercício ético da mesma. A questão relativa ao princípio da “vulnerabilidade” 

poderá estar relacionada com a crescente importância conferida ao princípio da 

“autonomia”, podendo inclusivamente sugerir que um é visualizado de certa forma 

como oposto do outro. Pelas correntes actuais de intervenção é cada vez mais enfatizado 

o papel da autonomia e a obrigação profissional em providenciar condições para o 

exercício da mesma. Pelo que se considera que, possivelmente, os profissionais 

percepcionam a “vulnerabilidade” como algo a considerar, mas a ultrapassar, já que é da 

sua competência e responsabilidade profissional minorar o impacto da mesma. 

Relembra-se neste ponto o subcapítulo I C-1) desta dissertação em que se apresentam as 

tendências mais actuais de caracterização da profissão. De facto, estas dirigem-se para a 

visualização da incapacidade apenas como mais uma característica da pessoa e que pode 

(ou não) influenciá-la (mais ou menos) de acordo com os obstáculos que a sociedade lhe 

impõe. Relembra-se ainda os movimentos cada vez mais fortes de protecção dos direitos 

dos utentes na defesa da sua autonomia e do exercício dos seus direitos em sociedade. 

Para além destes princípios, um outro derivado dos anteriores e colocado 

especificamente por escolha da autora no questionário foi bastante valorizado. Os 

valores obtidos na “competência profissional” sugerem que estes profissionais 

consideram que este é um princípio caracterizador da população e que é essencial para o 

desenvolvimento e sobrevivência da profissão. Todos os aspectos mais direccionados 

para as questões técnicas e de prática propriamente dita são também aqui afirmados. 

Sugerindo que estes profissionais são sensíveis em relação à formação contínua e à 

responsabilidade profissional para com quem servem profissionalmente. Reforçam aqui 

a linha deontológica de Kant, revelando que ainda hoje esta é de grande influência e que 

se exprime de forma acentuada na actuação profissional em saúde/educação.  
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Passemos então agora a visualizar os dados por objectivos colocados 

inicialmente: 

 

OBJECTIVO I:  

 

� GRUPO III – Conhecer a relação entre os constructos: “conhecimento/envolvimento” 

e “identificação” e as variáveis sócio-demográficas: “escalão etário”; “experiência 

profissional” e “grau académico”65. 

 

 Ocorreu um crescimento exponencial na abertura de cursos em TpF e 

instituições que os ministram e, como tal, existe actualmente um elevado número de TF 

formados recentemente66. Na realidade, o número de respostas, embora ocorram com 

maior frequência na faixa etária que se refere a menores de 25 anos e, 

consequentemente, com menor experiência profissional, encontram-se distribuídas de 

tal forma pelas restantes faixas etárias que permitem retirar já algumas conclusões de 

forma perfeitamente justificada estatisticamente. Assim, conclui-se que há elementos 

mais novos que apresentam um maior grau de “conhecimento/envolvimento” para com 

o C.D. em relação ao escalão que se situa entre os 26 e 35 anos de idade. Não havendo 

contudo diferença significativa no que diz respeito ao grau de “identificação”, isto é, 

todos os escalões etários revelaram um grau positivo de respostas (resposta mediana de 

2,5, equivalente ao “Concordo”) neste segundo constructo. E, em concordância com o 

primeiro dado, pode-se ainda acrescentar que uma maior experiência profissional é 

também relevante no que diz respeito ao constructo “conhecimento/envolvimento”. 

Reconhecendo-se neste ponto que, embora ainda dentro de valores positivos (2,7), na 

realidade estes já se aproximam mais de uma opinião menos favorável para este 

constructo. No que toca a “grau académico” não existem diferenças significativas para 

ambos os constructos, já que independentemente do grau, se mantêm próximos de uma 

resposta positiva ao nível da concordância. Poder-se-á deduzir então que à medida que a 

idade e a experiência avançam, nomeadamente em escalões medianos, em ambas as 

variáveis, o constructo “conhecimento/envolvimento” se vê afectado. Tal poder-se-á 

justificar de duas formas: 1) ou pela crescente inovação na formação que inclui 

                                                
65 De forma a facilitar a leitura da informação, iremos apenas realçar os dados que sugerem diferenças 
significativas. 
66 No ano de 1993 existiam quatro instituições de ensino dos cursos de TDT, em 2005 existiam já vinte e 
nove instituições a ministrar os mesmos cursos (Conde, [s.d.] apud Basto, 2006).  
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disciplinas com maior impacto a nível ético-profissional nos cursos de TpF actuais ou 2) 

a faixa etária mais velha apresenta respostas ainda positivas, contudo revela não se 

sentir totalmente à vontade com o C.D. adoptado, seja por menor conhecimento, seja tal 

simplesmente por um maior grau de experiência e como tal, um nível mais exigente de 

reflexão acerca do Código. Nesta fase é impossível saber qual a resposta para esta 

dúvida, já que seria necessário um outro tipo de investigação, mais direccionada para as 

questões académicas e para a relação que este tipo de know how estabelece com a idade, 

ano de conclusão da formação académica de base e predisposição para as questões 

deontológicas. Contudo, o facto de não existirem diferenças significativas de acordo 

com o grau académico sugere pouca diferenciação entre as aprendizagens ético-              

-profissionais decorrentes da formação de base (bacharelato) e aquelas adquiridas 

quando se pretende obter um grau académico superior (por exemplo, a licenciatura). 

Pelo que nos parece que esta questão se baseará realmente na questão de uma maior 

experiência profissional e, como tal, maior capacidade de raciocínio clínico e 

profissional sobre esta matéria. 

 

 A título de resumo, não se confirmam as hipóteses na sua totalidade, sendo que 

ocorreram diferenças significativas para H1 e H2.  

 

OBJECTIVO II 

 

� GRUPO IV – conhecer a relação entre os constructos: “beneficência”, “autonomia”, 

“não-maleficência”, “justiça”, “vulnerabilidade”, “preocupação para com a 

humanidade/preocupação para com a biosfera” e “competência profissional” e as 

variáveis sócio-demográficas propostas: “escalão etário”; “experiência profissional” 

e “grau académico” 67. 

 

Neste grande grupo de constructos, pretende-se estabelecer prioridades entre 

princípios que universalmente são considerados relevantes e major na área da bioética. 

Aliás, previa-se que todas as respostas fossem tendencialmente positivas, contudo, a 

questão subjacente seria: num conjunto de princípios todos eles positivos, quais são 

aqueles a que damos maior relevância e como é que esse factor varia dentro de três 

                                                
67 De forma a facilitar a leitura da informação, iremos apenas realçar os dados que sugerem diferenças 
significativas. 
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variáveis distintas? Acerca do primeiro ponto já nos foi possível retirar conclusões. No 

que diz respeito às diferenças entre cada constructo e as variáveis “escalão etário”, 

“experiência profissional” e “grau académico” apenas se denotam a nível da “não-          

-maleficência” e da “vulnerabilidade”. Para ambos os constructos, a “ experiência 

profissional” parece influenciar as opiniões, isto é, os elementos com menor experiência 

conferem maior relevância a estes dois princípios do que o escalão intermédio. Ainda 

para a “vulnerabilidade” existe diferenças tendo em conta o “grau académico”; o grau 

inferior correspondente ao bacharelato confere maior importância a este princípio do 

que os graus mais especializados revelando estes uma menor sensibilidade para as 

questão da “vulnerabilidade”.  

 

Curiosamente, estatisticamente, não existem diferenças que se justifiquem 

mencionar nos outros princípios, sugerindo que independentemente das três variáveis 

em causa, esta população tem uma ideia muito uniforme na importância conferida a 

todos os princípios. Sendo que, para todos eles, a resposta é positiva e varia 

minimamente dentro do valor 1 (correspondente a “Muito importante”). Tal sugere, por 

um lado, a óbvia empatia para com os princípios e uma uniformização das respostas, de 

tal ordem, que se poderá concluir que as variáveis em causa em nada influenciam a 

percepção que os profissionais têm acerca da principiologia da bioética actual. Por outro 

lado, tendo em consideração que todos os itens que caracterizam os constructos foram 

retirados dos mais diversos C.D. consultados, pressupõe-se ainda que os profissionais 

aceitam todos os parâmetros que foram seleccionados de forma a caracterizar um C.D. 

para TpF. Parece-nos ainda que independentemente da obtenção dos itens ser europeia, 

asiática, americana ou proveniente de outro continente, os TF portugueses partilham da 

mesma concepção do que é relevante para a boa prática profissional em TpF, 

assegurando que a ética é universal e que a TpF mundial se rege por valores comuns. 

Assim, chega-se à conclusão que variáveis sócio-demográficas em pouco influenciam a 

percepção global que um TF tem das suas obrigações deontológicas. Não deixa de ser 

interessante que embora se encontrem diferenças para os contructos referentes ao grupo 

III de itens, no que toca a conceitos éticos globais, tais como, os inerentes aos princípios 

major da bioética, não existem diferenças significativas independentemente da idade, da 

experiência ou da formação. Tal revela, que, na sua essência, os TF Portugueses 

partilham de uma visão ética semelhante à partilhada globalmente. Assim, as hipóteses 
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colocadas confirmam-se de forma global e aparentemente, não existe relação relevante 

entre os constructos e as variáveis sócio-demográficas.  

 

A título de resumo, não se confirmam as hipóteses para o constructo “não-                

-maleficência” e “vulnerabilidade”. 

 

 

4.1.)  LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Como qualquer outra investigação, este é um estudo que evidencia algumas 

limitações. Seja devido à inexperiência da autora em construir questionários ou devido à 

complexidade da matéria em si, na realidade são inúmeras as limitações que se poderão 

encontrar ao longo da investigação. Assim, considerou-se necessário desde já enumerá-  

-las tendo em conta que este poderá ser um estudo com utilidade no futuro para 

terceiros.  

 

As maiores limitações correspondem a: 

 

� FORMA e CONTEÚDO do questionário – este revelou-se demasiadamente 

longo e cansativo ao longo do seu preenchimento. Poderá eventualmente ser 

um ganho subdividi-lo em dois questionários tornando cada um dos grupos 

(III e IV) em elementos distintos e, como tal, sendo mais simples especificar 

no que toca a conteúdo. Para além deste factor, seria relevante definir com 

maior precisão a característica sócio-demográfica “zona de exercício 

profissional”, isto é, dever-se-á proceder à subdivisão administrativa oficial: 

“Norte; Centro; Lisboa e Margem Sul e Vale do Tejo; Alentejo; Algarve; 

Região Autónoma da Madeira e Região Autónoma dos Açores ”. Desta 

forma, os dados seriam mais conclusivos nesta matéria. Para estudos que se 

relacionem com relações entre C.D. e conteúdos ministrados nas instituições 

responsáveis pelo curso em TpF, poderá ser interessante incluir a 

característica sócio-demográfica “local de formação académica de base”. 

� A AMOSTRA, na opinião da autora, poderia ser MAIS SIGNIFICATIVA. 

Embora os casos estudados não sejam pouco significativos, na realidade, 

seria mais interessante obter um número de respostas mais caracterizador da 
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população portuguesa de TF. Contudo, as investigações vêem-se limitadas à 

boa vontade e colaboração dos inquiridos, pelo que este é um factor sobre o 

qual qualquer investigador pouca influência pode exercer.  

� Embora este ponto não corresponda verdadeiramente a uma limitação, 

seria ainda interessante DAR CONTINUIDADE A ESTE TIPO DE ESTUDO NO QUE 

DIZ RESPEITO À OPINIÃO DOS TF PORTUGUESES RELATIVAMENTE AOS MAIORES 

DILEMAS ÉTICOS QUE SENTEM OU ENCONTRAM NO DECORRER DO SEU 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL. A autora considera que possivelmente este tipo de 

informação poderá complementar a informação obtida no grupo III, sendo 

também essencial para a reavaliação de C.D. em TpF. Embora seja relevante 

conhecer a forma como os TF conferem prioridade aos princípios da 

bioética e regras presentes nos C.D. mais actuais, na realidade, ir avaliando 

quais são as preocupações actuais de cada profissional é uma das formas 

mais simples de determinar o que está a faltar num C.D. Contudo, este é um 

estudo também ele muito complexo que necessitaria de uma abordagem e 

objectivos complementares. 

 

 

 

  

 


