
 
   

 

 
Informação às participantes 

 

 
 

Recomendações específicas para o consumo de peixe durante a gravidez em cinco 
países Europeus 

 

Convidamo-la a participar neste estudo que se insere num projeto de investigação Europeu (HBM4EU). 
Antes de decidir se deseja ou não participar, pedimos-lhe que leia as seguintes informações por forma 
a conhecer em que consiste o estudo, as suas motivações e o que a sua participação envolve. A sua 
participação é voluntária e poderá desistir a qualquer momento sem ter que indicar motivo para tal. 

HBM4EU e a sua importância para si e para a saúde pública 

As pessoas encontram-se expostas diariamente a uma mistura complexa de compostos químicos. 
Alguns destes compostos podem ser prejudiciais para a saúde e por essa razão deverão ser 
regulamentados e estabelecidos limites máximo no meio ambiente, nos bens de consumo, nos 
alimentos e na água e em determinados locais de trabalho. O projecto HBM4EU (Iniciativa Europeia de 
Biomonitorização Humana) pretende compreender a exposição das pessoas a tais produtos químicos 
e o risco para a saúde associado utilizando a biomonitorização humana (medição de químicos e/ou 
seus derivados em amostras biológicas recolhidas de pessoas). 

Os resultados serão usados, sempre que apropriado, para apoiar as autoridades competentes na 
tomada de decisão dirigida à gestão segura de produtos químicos e à protecção da saúde humana na 
Europa. Graças a participantes como a senhora, o projecto HBM4EU ajudará a aumentar o interesse 
da população nestes aspetos e a promover acções de prevenção da exposição a produtos químicos 
nocivos. 

O projecto HBM4EU é financiado pela Comissão Europeia e pelos governos nacionais e inclui 
especialistas de 30 países e agências da União Europeia. Começou em 2017 e irá finalizar em 2022. 
Poderá encontrar mais informação em: https://www.hbm4eu.eu/ 

Porque está a ser realizado este estudo e quem o aprovou? 

O estudo HBM4EU-MOM encontra-se aprovado pela Comissão de Ética para a Saúde do Instituto 
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e cumpre o Regulamento Europeu de Proteção de Dados1. 

Os principais objectivos deste estudo são: 

• Desenvolver recomendações específicas para o consumo de peixe durante a gravidez; 

• Estudar os hábitos de vida e necessidades de mulheres grávidas relativamente ao consumo de 
peixe em cinco países Europeus: Chipre, Grécia, Islândia, Portugal e Espanha; 

• Avaliar os níveis de mercúrio em mulheres grávidas; 

 
1 Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, e Directiva 
95/46/EC, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 (General Data Protection Regulation, “GDPR”) 
 

https://www.hbm4eu.eu/


• Utilizar os resultados deste estudo para apoio à tomada de decisão em saúde pública e para 
aumentar o conhecimento das mulheres grávidas e das suas equipas de saúde. 

Porque estou a ser convidada a participar? 

Estão a ser convidadas a participar mulheres grávidas no primeiro trimestre da gravidez residentes no 
Chipre, na Grécia, na Islândia, em Espanha e em Portugal. 

Como será realizado o estudo? 

Este estudo começou em outubro de 2020 e estará finalizado até dezembro de 2021. Irá incluir um 
total de 650 mulheres grávidas dos cinco países participantes e 130 serão residentes em Portugal. 

Cada participante irá responder a um questionário sobre o seu estilo de vida, incluindo questões sobre 
alimentação com especial foco no consumo de peixe, e dar uma pequena amostra de cabelo (da parte 
de trás da cabeça, de uma forma que não irá afectar a estética do seu penteado) para análise dos níveis 
de mercúrio, durante o primeiro trimestre da gravidez e no final da gravidez. 

Poderá também ser contactada pela equipa do estudo para receber recomendações sobre o consumo 
de peixe durante a gravidez e manter um registo das refeições de peixe que consumir. 

O que tem que fazer se aceitar participar? 

A equipa do estudo irá contactá-la por telefone para saber se está interessada em participar no estudo. 

Para participar terá que cumprir as seguintes condições: 

• Viver em Portugal há pelo menos 3 anos, 

• Ter entre 18-45 anos de idade, 

• Não ter problemas de saúde, 

• Estar grávida de um único filho, 

• Estar no primeiro trimestre da gravidez, 

• Estar disponível para dar uma pequena amostra de cabelo e completar o questionário nas 
duas fases do estudo (durante o primeiro trimestre da gravidez e na altura do parto). 

A equipa do estudo irá combinar a recolha da amostra de cabelo e a realização da entrevista por 
telefone numa data e hora que seja da sua conveniência. 

E se não quiser participar? 

A sua participação no estudo é totalmente voluntária. A decisão de colaborar ou não neste estudo 
depende inteiramente de si e, ainda que inicialmente dê o seu consentimento para participar, é 
inteiramente livre para, posteriormente e a qualquer momento, se retirar do estudo sem necessidade 
de dar qualquer explicação e sem que a prestação de cuidados de saúde nem o respeito pelos direitos 
à assistência que lhe é devida sejam comprometidos. 

Caso não queira participar iremos pedir-lhe que responda apenas a algumas questões de forma 
completamente anónima para nos ajudar a compreender quais as diferenças entre as mulheres que 
aceitam participar e as que não aceitam participar, o que nos poderá ajudar a melhorar estudos 
futuros. 

 

O que irá acontecer durante a marcação? 

Irá poder colocar questões ou dúvidas que possa ter sobre o estudo. 



A equipa irá pedir-lhe para ler e assinar a declaração de consentimento informado, confirmando a sua 
vontade em participar no estudo. 
Um dos elementos da equipa do estudo, com treino específico para realizar esse procedimento, irá 
recolher a sua amostra de cabelo. 

O que irá acontecer às suas amostras, dados e resultados? 

As suas amostras e dados serão utilizados apenas de acordo com o seu consentimento informado e 
de uma forma que proteja a sua privacidade de acordo com o Regulamento Europeu de Proteção de 
Dados1 e com os regulamentos nacionais. Os resultados do estudo que serão divulgados não irão 
permitir a sua identificação. 

Uma pequena quantidade da sua amostra de cabelo codificada será transferida para um laboratório 
especializado em Espanha para análise. A restante amostra será armazenada no Instituto Nacional de 
Saúde Doutor Ricardo Jorge por 25 anos para possível utilização em estudos futuros. 

Os seus dados codificados serão armazenados e utilizados unicamente para fins de investigação 
científica e poderão ser partilhados de forma pseudoniminizada com outras instituições parceiras do 
estudo HBM4EU para permitir a análise conjunta de dados a nível Europeu. 

Os resultados globais do estudo serão disponibilizados a autoridades nacionais e europeias para apoio 
à tomada de decisão para proteção da saúde pública. Os resultados serão ainda disseminados a outras 
partes interessadas, como o público em geral e os cientistas. 

Como pode ter conhecimento dos resultados do estudo? 

A menos que tenha indicado que não pretendia receber os seus resultados pessoais, irá receber os 
resultados das suas análises no final do estudo, por volta de Dezembro de 2021. Será também 
informada dos resultados gerais do estudo. Para além disso os resultados gerais do estudo serão 
disponibilizados num relatório que será publicado na página de internet do projeto HBM4EU 
(www.hbm4eu.eu). 

Como será protegida a sua privacidade? 

A sua privacidade será protegida através do cumprimento dos requisitos do Regulamento Europeu de 
Proteção de Dados. O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge será responsável pela proteção 
dos seus dados contra perda, acesso / uso não autorizado, modificação / divulgação ou outro uso 
indevido. 
O processamento de dados será realizado de forma a não permitir a sua identificação. O seu nome será 
substituído por um código e as informações que a identificam (nome, detalhes de contato) serão 
mantidas separadamente e sob medidas de proteção. Todos os registos eletrónicos e em papel serão 
protegidos contra o acesso não autorizado. Os relatórios publicados do estudo não conterão 
informações que permitam a sua identificação. 

Porque precisamos do seu consentimento informado? 

O seu consentimento informado confirma que a sua participação no estudo é voluntária e que o seu 
consentimento foi dado tendo conhecimento do que a sua participação envolve e dos seus direitos. 
Terá o direito de escolher se pretende receber os seus resultados individuais ou não. Também poderá 
confirmar se se encontra disponível para ser contactada no futuro para participar noutros estudos. Ser-
lhe-á entregue uma cópia da declaração de consentimento informado que deverá guardar para 
referência futura. 

 

http://www.hbm4eu.eu/


Que benefícios terá se participar? 

• Terá o direito de receber os seus resultados pessoais (caso seja essa a sua vontade). 

• A senhora e a população Portuguesa e Europeia em geral poderão beneficiar dos resultados 
conjuntos do estudo, que irão incluir: 

o Recomendações simples e fáceis de seguir para o consumo de peixe durante a gravidez, 
o Novo conhecimento científico, que poderá servir de suporte à tomada de decisão a nível 

nacional, Europeu e possivelmente global, 
o Melhorar o conhecimento das mulheres grávidas, profissionais de saúde envolvidos na 

prestação de cuidados a mulheres grávidas e sociedade em geral. 

Existem riscos associados à participação no estudo? 

A sua participação no estudo não terá riscos. 

Para evitar possíveis riscos associados à pandemia por COVID-19 a sua amostra de cabelo será 
recolhida por um elemento da equipa nas nossas instalações ou num local da sua conveniência 
tomando todas as medidas de prevenção necessárias para garantir a sua segurança e o questionário 
será realizado por telefone. 

Existem custos associados à participação no estudo? 

Não, a participação no estudo não terá custos associados. 

E se tiver alguma dúvida sobre o estudo? 

O seu bem-estar é a nossa maior prioridade e tomaremos todos os cuidados necessários para garantir 
o seu conforto e segurança. Se tiver alguma dúvida sobre o estudo poderá a qualquer altura entrar em 
contato com a equipa do estudo por telefone, email ou carta para a esclarecer. Caso não esteja 
satisfeita com a sua participação tem o direito de desistir a qualquer momento e por qualquer motivo 
(sem a necessidade de o apresentar). 

Se aceitar participar, pode depois desistir? 

É livre para desistir da sua participação em qualquer momento, sem quaisquer consequências, 
bastando para isso informar a equipa do estudo. Ser-lhe-á então solicitado que confirme a sua vontade 
assinando um formulário de desistência. 

Quem pode contactar se tiver dúvidas ou quiser mais informação sobre o estudo? 

Pode contactar os seguintes membros da equipa de investigação: 

Telemóvel (9h-18h): Dr.ª Sónia Namorado – 967 138 822 | Maria Peres – 967 138 844 
Email: hbm4eu-mom@insa.min-saude.pt 
Avenida Padre Cruz 
1649-016 Lisboa 

 
Também poderá encontrar mais informações sobre o estudo em: 

• http://www.insa.min-saude.pt/instituto-ricardo-jorge-coordena-em-portugal-estudo-para-
avaliar-exposicao-ao-mercurio-em-gravidas/ 

• http://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2021/06/HBM4EU_MOM.pdf 

 

Muito obrigado pela sua colaboração! 

http://www.insa.min-saude.pt/instituto-ricardo-jorge-coordena-em-portugal-estudo-para-avaliar-exposicao-ao-mercurio-em-gravidas/
http://www.insa.min-saude.pt/instituto-ricardo-jorge-coordena-em-portugal-estudo-para-avaliar-exposicao-ao-mercurio-em-gravidas/

