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Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar neste estudo, sendo por isso importante que 
compreenda as razões pelas quais esta investigação está a ser conduzida e qual o nível 
de envolvimento que lhe é pedido.  
Por favor, utilize o tempo que necessitar para ler a informação que se segue, podendo 
colocar qualquer questão que considere relevante. 
 
Qual é o objetivo deste estudo? 
Este estudo tem o objetivo de conhecer melhor as pessoas que caem, os fatores que 
podem contribuir para as quedas, avaliar o risco de virem a cair e como podemos 
prevenir essas quedas. 
 
Porque fui convidado (a)? 
Fui convidado (a) a participar nesta investigação por ter mais de 60 anos e ter pelo 
menos 1 dos riscos de queda que são conhecidos hoje em dia. Por exemplo “tenho 
menos força nas pernas" e/ou " de vez em quando sinto alguns desequilíbrios" e/ou "não 
consigo realizar algumas tarefas sozinho em casa".  
 
Tenho mesmo que participar? 
A decisão de participar é exclusivamente sua. A participação é voluntária. É livre para 
colocar as questões que desejar. Esta decisão não afetará de qualquer maneira, o seu 
futuro tratamento, ou direitos de saúde e legais. 
 
O que terei de fazer, se aceitar participar? 
Caso seja seu desejo participar, numa primeira instância, terá de assinar o termo de 
consentimento informado. 
Após a assinatura desse documento, no início da 1ª sessão de Fisioterapia, vai 
responder a um questionário sobre a sua história clínica e hábitos de vida, um outro 
questionário sobre riscos de cair, no ambiente da sua casa, e depois será avaliada a sua 
força muscular, o seu equilíbrio, a sua agilidade e velocidade de marcha. 
Será depois tratado por um fisioterapeuta de acordo com os problemas identificados na 
avaliação.  
No final do seu tratamento, será de novo avaliada a sua força muscular, o seu equilíbrio, 
a sua agilidade e velocidade de marcha. O mesmo acontecerá passados 6 meses e 1 
ano do início da fisioterapia. 
 



 

 

 
O que acontece se eu não aceitar participar no estudo? 
A sua participação é inteiramente voluntária e é livre de abandonar o estudo em 
qualquer momento, sem que o tenha de justificar. Se não participar, ou se desistir do 
estudo, não terá qualquer consequência para o seu futuro tratamento, ou direitos de 
saúde e legais. 
 
Quais são as possíveis vantagens em participar? 
Com a informação recolhida será possível conhecer melhor as pessoas que caem, os 
fatores que podem contribuir para as quedas, como avaliar o risco de vir a cair e com 
esta informação saber quem está em maior risco e ajudar a que estas pessoas tenham 
um tratamento mais atempado e adequado. 

 
Quais são as possíveis desvantagens ou risco se aceitar participar? 
Não são esperadas quaisquer implicações negativas para os participantes neste estudo. 
Caso decida participar, poderá abandonar o mesmo em qualquer momento sem ter que 
fornecer qualquer explicação. 
 
A minha participação será confidencial? 
Sim. Serão realizados um conjunto de procedimentos de natureza ética de forma a 
assegurar que a sua participação será mantida em confidencialidade. Por exemplo, o 
seu nome não será conhecido por ninguém excepto o seu fisioterapeuta, a toda a sua 
informação será atribuído um código, para que ninguém possa perceber que lhe diz 
respeito, toda a informação já codificada será guardada sob reserva com acesso a um 
número limitado de pessoas. 
 
O que irá acontecer às informações que eu der sobre mim? 
A informação será codificada e tratada estatisticamente de forma global, não existirá 
qualquer identificação do seu nome em nenhum relatório ou apresentação futura. Todos 
os dados recolhidos serão codificados e tratados de forma anónima e confidencial, 
sendo conservados à responsabilidade da(o) Fisioterapeuta que é responsável pelo seu 
tratamento.  
 
Posso ter acesso à informação que me diz respeito? 
Sim, sempre que desejar pode pedir ao fisioterapeuta que lhe dê acesso à sua 
informação. 
 
O que irá acontecer com os resultados deste estudo? 
Serão apresentados no âmbito do trabalho desenvolvido pela plataforma MOVE.TE, 
nunca sendo os participantes identificados de forma individual. Eventualmente os 
resultados poderão ser publicados revistas da especialidade, partilhados com o 
Ministério da Saúde ou outras entidades, mas nunca de forma individual. 



 

 

 
E se houver algum problema? 
Se tiver alguma dúvida sobre qualquer aspeto do estudo, não hesite em falar com um 
membro da Equipa da Plataforma MOVE.TE.  
 
Contactos: 
Plataforma MOVE.TE 
E-mail: move.te.saudemovimento@gmail.com 
O seu Fisioterapeuta: ___________________________________________________ 
Telemóvel: _________________ 
E-mail: _______________________________________________________________ 
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CONSENTIMENTO  INFORMADO 
 

 
Eu, abaixo assinado:           Coloque as iniciais do seu nome em cada caixa. 

 
1. Confirmo que li (ou que me leram) e que compreendi a informação constante do documento de 

informação ao participante do projeto de investigação supracitado, sendo que tive oportunidade 
de colocar questões às quais obtive respostas claras e totalmente esclarecedoras. 

 
 

2. Compreendo que a participação neste projeto é voluntária e que a qualquer momento poderei 
desistir do mesmo, sem que os cuidados de saúde que me são prestados sejam afectados. 

  
3. Compreendo que os dados recolhidos poderão acedidos pela equipa de Investigação e 

Desenvolvimento da plataforma MOVE.TE, assim como por autoridades regulatórias. Dou a 
minha permissão que estes acedam aos meus dados anonimizados.   

 
4. Compreendo que poderão pedir-me para tirar fotografias durante a realização de testes, ou dos 

exercícios. Autorizo que estas fotografias sejam utilizadas em documentos ou publicações, pois 
sei que a minha identidade não será reconhecível.  

 
 

5. Compreendo que os resultados deste estudo poderão ser publicados sob a forma de relatórios 
oficiais, artigos científicos, materiais de disseminação científica e técnica, artigos na 
comunicação social; no entanto não será possível identificar a minha participação nos mesmos.  

 
6. Consinto que os meus dados anonimizados sejam guardados na base de dados central da 

Plataforma MOVE.TE. Esta base de dados encontrar-se-á num servidor seguro e estará 
protegida por palavra-passe. Estes dados poderão ser utilizados em análises futuras com o 
objetivo de caracterizar do estado de saúde da população portuguesa, assim como os efeitos 
deste programa de intervenção no âmbito do Sistema Nacional de Saúde. Também poderão ser 
utilizados em estudos comparativos com dados de outros países, no âmbito de projetos de 
investigação internacionais. 

 
7. Aceito participar no projeto de investigação supracitado.  

 
 
 
 
 
 
 

___________________________ ____________ ___________________________ 
           Nome do participante                                        Data       Assinatura 

 
 
 
 

___________________________ ____________ __________________________ 
Nome do profissional que obteve  o  C.I.                                      Data                                     Assinatura 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


