Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa. O documento abaixo
contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que será realizada.
Sua colaboração neste estudo é muito importante, mas a decisão em participar
deve ser sua. Para tanto, leia atentamente as informações abaixo e não se
apresse em decidir. Se você não concordar em participar ou quiser desistir em
qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. Se você
concordar em participar basta preencher e assinar a declaração concordando
com a pesquisa. Se você tiver alguma dúvida pode esclarecê-la com o
responsável pela pesquisa. Obrigado(a) pela atenção, compreensão e apoio.
Eu, _________________________________________________, concordo de
livre e espontânea vontade em participar como voluntário da pesquisa “Autoavaliação de Saúde e Fatores Associados em Adultos da Área Urbana,
Florianópolis/ SC, 2007” e me foi esclarecido que:
1. O estudo irá avaliar as condições de saúde da população de Florianópolis.
Este será importante porque irá gerar informações úteis para a melhoria dos
serviços de saúde. Participarão da pesquisa 1.800 adultos da população de
Florianópolis.
2. Para conseguir os resultados desejados, será realizada uma entrevista e
também serão medidos: pressão arterial, peso, altura, cintura e quadril que não
causarão problemas à sua saúde. Para isso será necessário em torno de uma
hora do seu tempo.
3. O benefício desta pesquisa será conhecer a realidade da saúde dos
moradores de Florianópolis, a qual poderá melhorar os serviços de saúde em
sua comunidade.
4. Os riscos são mínimos, talvez você se sinta constrangido na tomada das
medidas ou ao responder algumas perguntas.
5. Se você não se sentir bem durante a visita o entrevistador lhe encaminhará
ao Posto de Saúde mais próximo ou ao Pronto Socorro.
6. Se, no transcorrer da pesquisa, você tiver alguma dúvida ou por qualquer
motivo necessitar pode procurar o(a) (nome do responsável pela pesquisa),
responsável pela pesquisa no telefone 37219388.
7. Você tem a liberdade de não participar ou interromper a colaboração neste
estudo no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação.
A desistência não causará nenhum prejuízo a sua saúde ou bem estar físico.

8. As informações obtidas neste estudo serão confidenciais, ou seja, seu nome
não será mencionado e; em caso de divulgação em publicações científicas, os
seus dados serão analisados em conjunto.
9.
Caso você desejar, poderá pessoalmente tomar conhecimento dos
resultados ao final desta pesquisa com o responsável pela pesquisa.
Declaro que obtive todas as informações necessárias, bem como todos os
eventuais esclarecimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas.
DECLARO, também, que após devidamente esclarecido pelo pesquisador e ter
entendido o que me foi explicado, consinto por minha livre e espontânea
vontade em participar desta pesquisa e assino o presente documento em duas
vias de igual teor e forma, ficando uma em minha posse.
Florianópolis, _____ de _________________ de________
_____________________________________________
( assinatura do sujeito da pesquisa )
Responsável pelo projeto: Marco Aurélio de Anselmo Peres
Endereço para contato: Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde. Programa de Pòs Graduação em Saúde Coletiva. Campus
Universitário Trindade, Florianópolis, SC, Brasil, CEP: 88010-970
Telefone para contato: (48) 37219388 ou 37219046
E-mail: mperes@ccs.ufsc.br

