PARTICIPE JÁ!
Estudo online

Sexualidade e Incapacitação
Este estudo pretende analisar o papel de diferentes fatores psicológicos na saúde
sexual de pessoas com diferentes tipos de incapacidade física.

Para participar é necessário ter entre 18 e 50 anos, e solicitamos a
colaboração de pessoas com incapacidade física (e.g. deficiência motora
- paraplegia, tetraplegia, amputação; deficiência neurológica - esclerose
múltipla, paralisia cerebral, etc.) e sem qualquer incapacidade.
Poderá aceder ao estudo através da página de Facebook “Sexualidade e
Incapacitação” ou copiando o link da versão que lhe corresponde:
Versão Masculina: https://surveys.fpce.up.pt/index.php/265593/lang-pt
Versão Feminina: https://surveys.fpce.up.pt/index.php/492343/lang-pt
Os participantes deste estudo podem habilitar-se ao sorteio de um de 5 vouchers
em compras no valor de 20 euros.
Para mais informações, contacte:
Email: up200905066@fpce.up.pt | sexlab@fpce.up.pt
Telf: 220 428 908
Ou visite-nos em: www.fpce.up.pt/sexlab

Agradecemos a sua colaboração e divulgação!
Os investigadores: Raquel Pereira | Pedro Teixeira | Pedro Nobre
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