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ANEXO 2 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 
Eu, ________________________________________, com _______ anos, nascido/a na data de 

___________, filho/a de ______________________________________________ e de 

_______________________________________, declaro que fui informado/a que: 

 

1. Foi solicitada a minha participação num estudo de investigação, levado a cabo pela Faculdade 

Motricidade Humana, intitulado “ Influência do exercício físico nos marcadores de inflamação e de 

funcionamento do endotélio em pessoas com doença e factores de risco cardiovascular”. Este estudo 

pretende avaliar os benefícios do exercício físico regular, não só ao nível da capacidade 

funcional/melhoria da tolerância ao esforço, como também pretende determinar se existe redução nos 

valores laboratoriais (análises) de determinados marcadores de inflamação.  

2. O programa pretende desenvolver a minha aptidão cardiovascular, reduzir/prevenir o declínio 

funcional associado ao envelhecimento, promover a melhoria da saúde e do estilo de vida através da 

prática de actividade física orientada. Irá incluir aulas de grupo no pavilhão (de acordo com o 

planeamento do técnico e da coordenadora do programa). 

3. A minha participação irá incluir a recolha de sangue para análise, assim como outros parâmetros 

como a pressão arterial, composição corporal e aptidão física. Este estudo terá uma duração 

previsível de 1 ano, devendo ser mantida uma prática de exercício físico regular, três dias /semana.  

4. Devo dar a conhecer toda e qualquer informação acerca do meu estado de saúde actual e anterior. 

Comprometo-me a reportar alguns sintomas que surjam no decorrer dos testes físicos. 

5. Devo ainda informar todos os medicamentos (incluindo os não prescritos) que possa estar a tomar 

recentemente. 

6. Entendo que os resultados deste programa possam ser publicados num estudo de investigação 

científico, mas o meu nome ou identidade não serão revelados. No sentido de manter 

confidencialidade dos meus registos (testes) serão utilizados códigos para os nomes, que serão 

protegidos pelo acesso individualizado à base de dados resultante. 

7. Qualquer questão que eu tenha no que diz respeito ao programa ou à minha participação no mesmo 

estudo serão respondidas antes ou depois do meu consentimento, pelo médico e /ou técnico 

responsável. 

 

Eu li toda a informação em cima mencionada. A natureza, exigência, riscos e benefícios do programa 

foram-me explicados. Eu assumo os riscos envolvidos e entendo que posso retirar o meu consentimento e 

parar a minha participação em qualquer momento sem qualquer prejuízo para mim. Uma cópia deste 

formulário ser-me-á fornecida. 

 

 

Assinatura ____________________________________________ Data: ________________________ 
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