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Questionário de decisão partilhada de 9 items (Q-DP-9) 

[Exemplo] Por que motivo recorreu ao seu médico/a (queixas ou diagnóstico)?: 

 

 
[Exemplo] Que decisão foi tomada (por exemplo, qual o tratamento instituído ou exames pedidos)?:   

 

As afirmações seguintes referem-se às experiencias que referiu em cima, ao visitar o seu médico/a. 
Assinale a opção mais correta para si.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. O meu médico/a informou-me explicitamente que seria necessário tomar uma decisão. 

 
discordo  

maioritariamente 
discordo  

parcialmente 
concordo  

maioritariamente 
concordo  

totalmente 
discordo 

totalmente 
concordo  

parcialmente 

2. O meu médico/a quis saber exatamente como é que eu tencionava participar nessa decisão. 

 
discordo  

maioritariamente 
discordo  

parcialmente 
concordo  

maioritariamente 
concordo  

totalmente 
discordo 

totalmente 
concordo  

parcialmente 

4. O meu médico/a explicou-me exatamente as vantagens e as desvantagens das diferentes opções de tratamento. 

discordo  
maioritariamente 

discordo  
parcialmente 

concordo  
maioritariamente 

concordo  
totalmente 

discordo 
totalmente 

concordo  
parcialmente 

3. O meu médico/a informou-me que existiam diferentes opções de tratamento para as minhas queixas. 

discordo  
maioritariamente 

discordo  
parcialmente 

concordo  
maioritariamente 

concordo  
totalmente 

discordo 
totalmente 

concordo  
parcialmente 
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5. O meu médico/a ajudou-me a compreender todas as informações. 

 
discordo  

maioritariamente 
discordo  

parcialmente 
concordo  

maioritariamente 
concordo  

totalmente 
discordo 

totalmente 
concordo  

parcialmente 

6. O meu  médico/a perguntou-me qual a opção de tratamento que eu preferia. 

 discordo  
maioritariamente 

discordo  
parcialmente 

concordo  
maioritariamente 

concordo  
totalmente 

discordo 
totalmente 

concordo  
parcialmente 

7. O meu médico/a e eu ponderamos cuidadosamente as diferentes opções de tratamento. 

 
discordo  

maioritariamente 
discordo  

parcialmente 
concordo  

maioritariamente 
concordo  

totalmente 
discordo 

totalmente 
concordo  

parcialmente 

8. O meu médico/a e eu escolhemos conjuntamente uma opção de tratamento. 

 discordo  
maioritariamente 

discordo  
parcialmente 

concordo  
maioritariamente 

concordo  
totalmente 

discordo 
totalmente 

concordo  
parcialmente 
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9. O meu médico/a e eu chegamos a um acordo sobre como proceder de seguida. 

 
discordo  

maioritariamente 
discordo  

parcialmente 
concordo  

maioritariamente 
concordo  

totalmente 
discordo 

totalmente 
concordo  

parcialmente 


