
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título: EFEITOS DA RISOTERAPIA ASSOCIADA À REABILITAÇÃO CARDIOPULMONAR E 

METABÓLICA EM CARDIOPATAS ISQUÊMICOS: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 

 

Gostaríamos de incluir o Sr.(a) em um estudo cujo objetivo é avaliar os efeitos de um 

programa de risoterapia sobre função cardiopulmonar, parâmetros endoteliais, ritmo cardíaco, 

tolerância ao exercício, função pulmonar, pressão arterial e parâmetros bioquímicos. Também 

sobre a qualidade de vida, humor, espiritualidade e sexualidade, em pacientes cardiopatas 

isquêmicos estáveis.  Nesse trabalho existirão 2 grupos distintos: 

Grupo I - intervenção: após a aula de alongamentos os pacientes deste grupo assistirão a 

um filme de comédia que terá duração de 30 minutos. 

Grupo II - controle: após a aula de alongamentos os pacientes deste grupo assistirão a um 

filme de documentário que que terá duração de 30 minutos.  

Antes e após cada sessão de exercício, será verificada frequência cardíaca e a pressão 

arterial.  

Todos os pacientes receberão orientações relacionadas à saúde e controle dos fatores de 

risco cardiovascular. 

As aulas serão ministradas no Serviço de Fisiatria e Reabilitação.  

 Antes de iniciar o programa, se você aceitar participar da pesquisa, os procedimentos 

envolvidos em sua participação são os seguintes: a) Consulta a informações no seu prontuário, 

sempre preservando a sua privacidade; b) Questionários: perguntas sobre saúde, qualidade de 

vida e atividades do dia a dia; c) Teste cardiopulmonar do exercício: teste em esteira com 

eletrodos no tórax e máscara no nariz e boca para avaliar a capacidade física, assim como o 

comportamento do coração e dos pulmões ao esforço; d) Ecografia braquial: exame de imagem 

para avaliar a saúde da artéria do e) Serão realizados exames laboratoriais para coleta de sangue 

em dois momentos, no início do estudo e ao final do mesmo, será armazenada uma amostra de 

sangue para posterior avaliação. f) Manovacuometria: para avaliar força muscular ventilatória que 

dura em torno de 20minutos, espirometria em repouso utilizando um sistema computadorizado 

para análise dos valores da capacidade vital forçada (CVF), volume expiratório forçado no 1° 

segundo (VEF1) e capacidade vital (CV) que levará em torno de 10 minutos. O grupo do qual o (a) 

Sr (a) fará parte será sorteado. Todos receberão uma palestra inicial sobre hábitos de saúde. 

 Quanto aos riscos do treinamento, os pacientes podem vir a ter dor no peito, tontura, mal 

súbito e riscos outros inerentes a prática de atividade física, como problemas osteomusculares. Se 

o (a) Sr (a) apresentar algum dos sintomas acima será encaminhado à emergência desse hospital. 

O exame de sangue pode deixar um pouco roxo o local o que passará em alguns dias. Em relação 

aos questionários, pode haver desconforto em responder alguma questão.  

 Os instrumentos serão aplicados no momento da avaliação inicial e após 08 semanas de 

acompanhamento. 



Será garantido o direito a qualquer pergunta relacionada à pesquisa, bem como o direito à total 

confidencialidade. Além disso, você poderá abandonar o experimento sem que isso acarrete qualquer 

prejuízo ao seu atendimento no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). 

 Declaro que fui esclarecido (a), de forma clara e detalhada, sem constrangimento e sem 

ser obrigado(a) a participar: dos objetivos; da justificativa; das avaliações as quais serei 

submetido. Do risco e, dos benefícios do presente Projeto de Pesquisa. Também fui informado 

sobre: 

1- A garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a qualquer dúvida 

acerca do que será realizado. Dos riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a 

pesquisa. 

2- A liberdade de deixar de participar do estudo sem que isto traga prejuízo à continuação do 

meu cuidado e tratamento no HCPA ou Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Que o 

mesmo não tem nenhum custo para mim, não havendo nenhum ressarcimento. 

3- A segurança de que não serei identificado (a) e que nenhuma informação que eu 

apresentar durante as entrevistas serão transmitidas a terceiros. 

4- Que o pesquisador responsável é o Dr. Ricardo Stein. 

5- Se eu apresentar qualquer dúvida posso entrar em contato com a Profª Rosane Maria 

Nery fone 51-999645267 ou no Serviço de Fisiatria e Reabilitação, setor de Educação Física, 

térreo zona 2, pelo número 51-33597634. Para esclarecimentos éticos no CEP HCPA fone 

33598304. 

6- A assinatura do paciente neste termo de consentimento informado dá pleno 

consentimento para a utilização dos dados obtidos quando se fizer necessário, incluindo a 

divulgação dos mesmos, sempre preservando a privacidade do paciente. 

7- Estou ciente de que o presente termo é assinado em duas vias ficando uma com o 

participante e outra com o pesquisador responsável. 

 
Porto Alegre, ______de ___________________de 20___. 

 
 

Nome e assinatura do Paciente:  
 
____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 
Nome e assinatura do pesquisador  
 
 


