Declaração de Consentimento Informado
Fomos convidados a participar num projeto inovador que tem como objectivo a realização de um
estudo sobre o impacto da utilização de tecnologia na qualidade de vida dos utentes do serviço de
apoio domiciliário da Fundação ADFP e nos seus cuidadores.
O objetivo é apoiar pessoas na comunidade, através de programas de cuidados integrados de
saúde e assistência social, para que estas pessoas se mantenham independentes e assim possamos
diminuir a necessidade de cuidados de saúde.
O modelo de cuidados a implementar atua a nível da prevenção e fornece meios diretos para a
comunicação dos cuidadores formais e informais que integram o círculo de cuidados. Estes podem
sinalizar situações importantes do idoso que precisa de mais ajuda. Isso protege o círculo de
cuidados de tensão, permitindo-lhes uma melhor gestão de recursos.
Rede de cuidados (ou círculos de apoio) refere-se a todos os serviços, comunidade, empresas,
familiares, amigos, vizinhos e quaisquer outros individuos que contatam com a pessoa diariamente,
incluindo as visitas, ajuda nas suas atividades de vida diária ou apoio na saúde da pessoa idosa,
mesmo que de forma muito reduzida.
Este sistema permite sinalizar as pessoas que precisam de mais apoio, assim, a rede de cuidados
terá mais controlo na situação permitindo um apoio mais permanente e por mais tempo.
Qualquer utilizador ou dispositivo pode registar as interações que desenvolveu com a pessoa em
estudo. Esta é uma abordagem totalmente nova com o objetivo de redesenhar e desenvolver
formas de cuidados preventivos com a utilização de tecnologia emergente (AAL) que não seriam
possíveis sem a tecnologia e com os atuais modelos de cuidados.
Projetos como este são importantes para ajudar a compreender como funcionam os serviços
prestados, e o que é necessário para moldá-los/ajustá-los, fazendo uso dos recursos que possuimos
e necessitamos, para os melhorarmos.
Foi-nos dado financiamento para o desenvolvimento deste projeto, assim, a sua participação não
representa qualquer custo para si.
Para que possamos fazê-lo, convido-o(a) a participar/colaborar neste projeto. A sua participação é
muito importante. Só precisa responder a algumas questões de avaliação diagnóstica e
questionário.
A avaliação vai decorrer em duas sessões, espaçadas no tempo, e realizadas pela equipa técnica do
projeto. Todos os dados recolhidos têm garantia de anonimato, de confidencialidade, e servem
somente para investigação científica.
Fui informada (o) dos objetivos do projecto em epígrafe e esclareci as minhas dúvidas. Sei que
posso obeter esclarecimentos adicionais sobre o projeto se assim o desejar e sei que posso
abandonar o projeto caso seja essa a minha pretensão. Fui esclarecido que o tratamento dos dados
recolhidos serão tratados com confidencialidade e de forma anónima. Fui informado que ã minha
participação no projeto não implica qualque custo para mim, uma vez que os custos serão
absorvidos pelo orçamento do projeto.
Declaro que concordo em participar neste estudo.
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Com o apoio de:

Assinatura do Participante

Data

