
ANEXO A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

TÍTULO DA PESQUISA: “O Uso do Exergames Na Reabilitação da Coordenação 
Motora e no Equilíbrio dos Adictos”. 
Eu,________________________________________________________________(no
me, RG, telefone), abaixo assinado, dou meu consentimento livre e esclarecido para 
participar como voluntária do projeto de pesquisa supracitado, sob responsabilidade 
dos pesquisadores Adriele Nunes Sales, Jane Terezinha Finckler Botelho e Gileno 
Edu Lameira de Melo da Universidade do Estado do Pará (UEPA). 
 
As Informações contidas neste TCLE foram fornecidas pelas alunas Adriele Nunes 
Sales e Jane Terezinha Finckler Botelho (Acadêmicas do Curso de Educação Física-
UEPA) e Gileno Edu Lameira de Melo (Doutorando em Ciências da Reabilitação pela 
Universidade Nove de julho/SP. Mestre em Doenças Tropicais do Núcleo de Medicina 
Tropical da Universidade Federal do Pará. Possui especialização em PEDAGOGIA DO 
MOVIMENTO HUMANO (2001) e graduação em LICENCIATURA PLENA EM 
EDUCAÇ Ã O FÍSICA pela Universidade do Estado do Pará (1998). Objetivando firmar 
acordo escrito mediante o qual, o voluntário da pesquisa autoriza sua participação com 
pleno conhecimento da natureza dos procedimentos e riscos a que se submeterá, com 
a capacidade de livre arbítrio e sem qualquer coação.   
Objetivo: Avaliar a influência dos exergames na reabilitação da coordenação motora e 
o equilíbrio dos adictos. 
Justificativa: O uso de drogas é um problema de saúde pública e social, no qual o 
consumo excessivo dessa substância acarreta danos severos na coordenação motora 
e o equilíbrio do usuário, por isso, a importância de se pesquisar sobre o assunto. O 
uso de drogas frequentemente afeta a saúde física e mental, na qual ocasiona 
distúrbios no sistema nervoso central do usuário, os danos podem ser contidos por 
meio da prática de atividades físicas, no qual, aprimorará a coordenação motora e o 
equilíbrio dos indivíduos e ainda demonstra que bons hábitos resultam em benefícios 
para vida. Os adictos necessitam de orientação especifica para pratica da atividade 
física, infraestrutura e materiais adequados, visando melhorar o bem estar e 
principalmente a coordenação motora e o equilíbrio, porém, poucos estudos 
demonstram a eficiência dos exergames na melhoria do equilíbrio e coordenação 
motora. Assim, tal estudo justifica se como complemento no tratamento dos adictos. 
Procedimentos da Fase Experimental: A participação no estudo por parte dos 
sujeitos será constituída em seis momentos: 
1º momento: decorrerá de uma conversa com os adictos e responsáveis para explanar 
sobre o assunto e a finalidade da pesquisa, com o intuito de instigar interesse dos 
mesmos. 
 
2º momento: ocorrerá a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) para os adultos, Termo de Assentimento Livre e Esclarecido para as crianças 
e os adolescentes, assim aceitando a participação para a pesquisa.  
 
3º momento: será realizada a primeira avaliação através dos seguintes testes (1) TUG 
teste Timed Up and Go(TUG) com o pesquisado sentado irá levantar-se e andar uma 
distância de três metros dar a volta e retornar e senta-se, o tempo será cronometrado; 
(2) ESCALA DE BERG – é aplicação de um questionário com o pesquisado sentado e 
em pé que avalia o equilibrio e (3)EMTI – Escala Motora para a Terceira Idade que 
consiste na aplicação de testes sentado e em pé para verificar a coordenação motora. 
 
4º momento: Treino com Realidade Virtual(exergames) 16 sessões que consiste em o 
pesquisado ficar na frente de uma TV e realizar os movimentos projetados pelo 
videogame durante 20 minutos com frequência de duas vezes na semana pelo período 
de 8 semanas 



5º momento: será reaplicado o teste EMTI, TGU, e a escala de Berg, após a última 
sessão de treino com intuito de coletar dados para analisar os efeitos da intervenção, 
comparando com a aplicação dos primeiros testes, exatamente para verificar se houve 
melhora nos níveis de coordenação motora e do equilíbrio dos pesquisados. 
6º momento: reaplicação dos testes após 30 dias da última sessão de treino. 
 
Desconforto ou Riscos aos participantes: Existe o risco de constrangimento ou má 
interpretação ao responder os questionários. Durante a intervenção há risco de queda, 
lesões e mal estar, para isso, ocorrerá em local adequado com piso antiderrapante e 
será indicado estarem calçados com sapato ou descalços e no risco de terem 
dificuldade em realizar as atividades exigidas, sucederá de orientações e 
demonstrações das atividades propostas e também amenizadas pelo treinamento dos 
pesquisadores. E se por alguma eventualidade o sujeito não poder participar da 
atividade será proposto reposição em outro dia e horário.  
Benefícios aos participantes: A pesquisa tem a expectativa de beneficiar e 
aperfeiçoar a coordenação motora e o equilíbrio dos adictos, favorecendo o aspecto 
físico, valorizando a socialização e melhorando o bem-estar físico. 
Informações: O participante tem garantia que receberá respostas a qualquer pergunta 
ou esclarecimento de qualquer dúvida quanto aos procedimentos, riscos, benefícios e 
outros assuntos relacionados com a pesquisa. Também os pesquisadores 
supracitados assumem o compromisso de proporcionar informação atualizada obtida 
durante o estudo, ainda que esta possa afetar a vontade do indivíduo em continuar 
participando. 
Retirada do Consentimento: o participante tem a liberdade de retirar seu 
consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo. 
Aspecto Legal:  Este documento é elaborado em duas vias, rubricadas em todas as 
suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa, ou 
por seu representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou pela 
pessoa por ele delegada. De acordo com as diretrizes e normas regulamentadas de 
pesquisa envolvendo seres humanos atendendo à Resolução n.º 466, de 12 de 
dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério de Saúde – Brasília 
– DF.  
Garantia do Sigilo: Os pesquisadores asseguram a privacidade dos voluntários 
quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa. 
Local da Pesquisa: Centro de Recuperação de Á lcool e Drogas Resgatando Vidas de 
Altamira-PA (CRADREV). 
Endereço do comitê de ética: CEP/UEPA/STM, localizado na Avenida Plácido de 
Castro, 1399- Aparecida. CEP: 68.040-090 Santarém-PA 
Nome Completo e telefones dos Pesquisadores para Contato: Gileno Edu Lameira 
de Melo – (093-99123-1621) Adriele Nunes Sales - (091-98264-2150), Jane Terezinha 
Finckler Botelho - (093-99135-9428). 
Consentimento Pós-Informação: 
Eu, ____________________________________________________________, após 
leitura e compreensão deste termo de informação e consentimento, entendo que 
minha participação é voluntária, e que posso sair a qualquer momento do estudo, sem 
prejuízo algum. Confirmo que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a 
execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo no 
meio científico. 
 
*Não assine este termo se ainda tiver alguma dúvida a respeito. 
 
Altamira-PA,_______de______________ de_________. 
 
_____________________________________________________________________ 
Nome e assinatura do Voluntário    



 

Nome e assinatura do Pesquisador Responsável pelo Estudo       


