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Exmos. Senhores Directores do  

Instituto Cardiovascular de Lisboa (ICVL), 

Prof. Doutor J. Fernandes e Fernandes 

Prof. Doutor Fausto Pinto, 

 

 

ASSUNTO: Pedido de autorização para utilização de laboratório de ecocardiografia do 

ICVL 

 

A mestranda Ana Patrícia Pinto Silva, da 1ª edição do Curso de Mestrado em 

Tecnologia de Diagnóstico e Intervenção Cardiovascular, ministrado em associação 

pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa e pela Faculdade de Medicina 

da Universidade de Lisboa, pretende desenvolver um projecto de investigação com o 

tema “Deformação miocárdica em atletas de diferentes modalidades”, sob orientação 

do Prof. Doutor Fausto Pinto e co-orientação da Mestre Virgínia Fonseca. 

 

Uma vez que o projecto de investigação desenvolver-se-á no âmbito dos parâmetros 

de deformação miocárdica, torna-se necessário que a recolha e análise dos dados 

decorram num local com a mais recente tecnologia no âmbito do diagnóstico 

ecocardiográfico, como a Instituição que Vossas Excelências dirigem. 
 

Neste sentido, venho por este meio solicitar a Vossas Excelências a colaboração na 

realização deste estudo, permitindo a utilização do laboratório de ecocardiografia do 

ICVL e de alguns equipamentos necessários para a exequibilidade do projecto, 

nomeadamente o ecógrafo GE Vivid 7® e o respectivo software, Echopac®. 
 

Tendo em conta que os equipamentos necessários à recolha e análise de dados são 

parte integrante da Vossa unidade prestadora de serviços de saúde, o agendamento 

da sua utilização seria efectuado de forma a nunca interferir com as marcações de 

exames de utentes da vossa Instituição.  

 

Desde já asseguro que serão disponibilizados a Vossas Excelências os resultados e o 

respectivo relatório deste projecto de investigação, assim como será garantido o 

anonimato de todos os participantes e a confidencialidade dos dados.  

Acrescento que os dados apenas serão recolhidos em voluntários, após assinatura de 

um termo de consentimento informado. 
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Encontro-me inteiramente disponível para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que 

possam ter persistido referentes ao projecto de investigação e à sua recolha de dados. 

 

Agradeço desde já a atenção que possam dispensar a este assunto.  

 

 

Com os mais cordiais cumprimentos, 

Ana Patrícia Silva 

 

______________________________ 

 

 


