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ANEXO 1A 

MET: REevaluation for Perioperative cArdIac Risk (MET-REPAIR) (MET: 

Reavaliação do risco cardíaco perioperatório): estudo cohort, prospectivo, 

multicêntrico 

FOLHA INFORMA TIVA D O ESTU D O PA RA OS D O E NTES  
( S E  E X I G I D O  P E L A  C OM I S S Ã O  D E  É T I C A / C OM I S S Ã O  D E  I N V E S T I G A Ç Ã O )  

 

CARO.  SR/SRA  

Convidamo-lo a participar num estudo de investigação observacional financiado pela 
Sociedade Europeia de Anestesiologia. 

Antes de decidir se pretende participar ou não neste estudo, sugerimos-lhe que leia com 
atenção a seguinte informação.  
 
 
Descrição do estudo  

Por toda a Europa os doentes são submetidos a um conjunto de questões com vista a 
estimar a sua capacidade física de modo a avaliar a necessidade de exames cardíacos 
específicos antes de uma cirurgia. No entanto, esta abordagem é sobretudo utilizada porque 
alguns estudos encontraram uma relação entre a capacidade física e eventos cardíacos 
adversos que podem ocorrer muitos anos depois, e na sua maioria sem relação com o 
procedimento cirúrgico. Nos doentes submetidos a cirurgia, apenas alguns pequenos 
estudos tentaram investigar uma relação entre a capacidade física e eventos adversos 
cardíacos.  

Objectivo do estudo 

O objectivo deste estudo é responder à seguinte questão: qual é a relação entre a 
capacidade física estimada por um questionário e a ocorrência de eventos adversos 
cardíacos durante e após os procedimentos cirúrgicos? O conhecimento adquirido com este 
estudo permitirá aos médicos solicitar de forma mais correcta os exames cardíacos pré-
operatórios de acordo com as necessidades de futuros doentes. 
 
No que consiste a sua participação? 
Se concordar em participar neste estudo, nós iremos: 

1) solicitar-lhe que preencha um questionário de 2 páginas para estimar a sua 
capacidade física;  

2) recolher informação genérica sobre o seu estado de saúde antes da cirurgia, 
nomeadamente sobre o seu coração e vasos sanguínos, através dos registos do seu 
processo clínico;  

3) registar se sofreu algum evento adverso durante o tempo que esteve no hospital, 
baseado na informação do seu processo clínico;  
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4) [Nos centros em que for aplicável: os investigadores irão contactá-lo por correio 
electrónico ou telefone de forma a obter informação sobre o seu estado de saúde 30 
dias após o procedimento cirúrgico e poderão solicitar informação adicional ao seu 
médico assistente.] 

A participação neste estudo não irá afectar de forma alguma os cuidados médicos que lhe 
serão prestados; nomeadamente não serão realizados intervenções ou exames adicionais.  
Se decidir não participar neste estudo, isso não irá afectar a forma dos cuidados de saúde 
que lhe serão prestados. 
 
Desistir do estudo 

Mesmo que tenha decidido participar no estudo, poderá desistir do estudo sempre que 
desejar, sem que isso afecte de forma alguma os cuidados de saúde que lhe serão prestados, 
e sem ter de fornecer nenhuma explicação para essa decisão. Se decidir desistir do estudo 
não serão recolhidos mais dados. Os dados já recolhidos e codificados (identificados por um 
número) serão anonimizados. Poderá ser feita a análise estatística até esse momento de 
colheita de dados.  
 
Privacidade e utilização de informação clínica  
Para desenvolver este estudo será necessário consultar o seu processo clínico e recolher 
alguma informação nele contida. O facto de concordar em participar neste estudo, irá 
autorizar os investigadores a consultar e processar informação da seguinte forma:  
 

 Os participantes no estudo serão identificados por um número (codificação). A chave 
que liga o número do estudo à sua identificação pessoal será mantida confidencial e 
será arquivada no seu hospital num armário trancado e acessível apenas a pessoal 
autorizado.  

 Informação anonimizada, ou seja, informação apenas identificada por um número e 
sem ligação à identificação pessoal será arquivada numa base de dados 
computorizada central protegida através de acesso personalizado e confidencial com 
nome de utilizador e palavra-passe. Nenhum dado referente a identificação pessoal 
será arquivado na base de dados do computador central.  

 Com vista à monitorização, auditoria e inspecção, a Sociedade Europeia de 
Anestesiologia, os investigadores, coordenadores nacionais, os membros da 
comissão de ética ou entidades reguladoras terão permissão para aceder a todos os 
documentos do estudo, incluindo informação identificável. Toda a utilização dos 
dados pessoais cumprirá as normas de boas práticas clínicas e seguirá rigorosamente 
aos requisitos legais nacionais para a protecção de dados. 

 
Publicação dos resultados do estudo  
Os resultados anonimizados do estudo serão apresentados em conferências médicas e 
publicados em jornais médicos. Todos os centros e investigadores participantes aparecerão 
na lista de autores e poderão fornecer uma cópia se solicitada. 
 
Finalmente, gostaríamos de pedir a sua atenção para o facto de documento de 
consentimento informado se referir apenas à participação no estudo. 
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Alguma dúvida referente ao estudo deverá ser colocada a:  

 
Investigador do Hospital:  _____________________________Telefone:________________ 
 
Enfermeiro investigador:______________________________Telefone:________________ 
 
Se tiver alguma questão relacionada com os seus direitos enquanto participante neste 
estudo, poderá contactar a comissão de ética do hospital através de:  
 

_______________________________________Telefone:________ 
 

Obrigada pelo tempo que despendeu a ler esta informação. 
Data_______________________  
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Anexo 1B 

MET: REevaluation for Perioperative cArdIac Risk (MET-REPAIR) (MET: 

Reavaliação do risco cardíaco perioperatório): estudo cohort, prospectivo, 

multicêntrico 

CONSENTIME NTO INFOR MADO   
( S E  E X I G I D O  P E L A  C OM I S S Ã O  D E  É T I C A / C OM I S S Ã O  D E  I N V E S T I G A Ç Ã O )  

Número do Centro: M_ _ _ - _ _ _  

Número do Estudo: MET-REPAIR   ClinicalTrials.gov ID: NCT03016936 

Número de Identificação do Doente para este estudo: _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ 

Nome do Investigador/ Investigador Coordenador: ________________ 

 

Por favor assinale todas as caixas 

1. Eu confirmo que li e percebi a folha de informação (Versão 1.0, datada de 07 

fevereiro 2017) sobre o estudo acima mencionado. Tive tempo suficiente para 

analisar a informação, a oportunidade para fazer questões e recebi respostas 

satisfatórias.  

2. Eu compreendo que a minha participação no estudo é voluntária e que eu sou 

livre de desistir do estudo em qualquer momento, sem ter de apresentar nenhuma 

explicação, sem que isso afecte os meus direitos legais ou cuidados médicos 

prestados.  

3. Eu compreendo que os meus dados pessoais serão arquivados localmente e 

centralmente em formulário codificados e anonimizados. 

4. Eu compreendo que as partes relevantes do meu processo clínico e os dados 

colhidos durante o estudo poderão ser vistos por indivíduos pertencentes à 

Sociedade Europeia de Anestesiologia, por membros relevantes da comissão de ética, 

por autoridades reguladoras ou do SNS. Eu dou permissão para esses indivíduos 

terem acesso aos meus registos.  

5. Eu aceito que o meu médico assistente seja informado da minha participação 

neste estudo. 

6. Eu aceito participar no estudo acima mencionado.  

 

            

Nome do doente   Data    Assinatura 

            

Nome do membro da equipa  Data    Assinatura  

que recolheu consentimento 


