
	
	

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Gostaríamos de convidar você para participar de um estudo vinculado ao Núcleo de 

Pesquisas de Violência em Saúde da UFSC, responsável pela pesquisa intitulada 

“Avaliação dos estudantes dos Cursos de Atenção à Saúde das Pessoas com Sobrepeso 

e Obesidade”. O objetivo desta pesquisa é identificar as percepções e práticas de 

atenção às pessoas com sobrepeso e obesidade, bem como as demandas de formação 

necessárias para qualificação do cuidado na Atenção Primária à Saúde.  

Será realizada aplicação de questionário com profissionais de saúde e gestores que 

participaram do Curso, com vistas a contemplar os objetivos de identificação das 

percepções e práticas dos profissionais da saúde sobre a atenção as pessoas com 

sobrepeso e obesidade e a necessidade de formação. O questionário levará cerca de 20 

minutos para ser respondido e conta com questões objetivas e abertas. 

Garantimos que seguiremos todas as orientações da ética em pesquisa de acordo 

com a Resolução n° 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. Esta pesquisa não 

acarretará riscos de natureza física aos participantes, no entanto por se tratar de uma 

pesquisa que envolve coleta de dados por meio de questionário que poderá haver 

mobilização emocional relacionada à reflexão sobre a teoria e prática, como 

desconfortos psicológicos, modificações nas emoções, estresse e culpa, no entanto, 

nesse ponto, existira canal aberto com os pesquisadores para minimizar as 

consequências e preservando a integridade do participante. Em qualquer momento da 

pesquisa serão fornecidos esclarecimentos e, além disso, o (a) participante pode se 

retirar do estudo quando desejar sem qualquer instante, sem qualquer risco ou revelação 

do fato. 

Informamos que ao participar desta pesquisa a Sra. (Sr.) não terá nenhum 

benefício direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes 

sobre o tema. Os pesquisadores serão os únicos a ter acesso aos dados obtidos na 

entrevista e tomarão todas as providências necessárias para manter o sigilo, mas sempre 

existe a remota possibilidade da quebra do sigilo, mesmo que involuntário e não 

intencional, cujas consequências serão tratadas nos termos da lei. Os resultados deste 

trabalho poderão ser apresentados em encontros ou revistas científicas e mostrarão 

apenas os resultados obtidos como um todo, sem revelar seu nome, instituição ou 

qualquer informação relacionada à sua privacidade. Esta pesquisa não envolve 



	
	

financiamento e sua participação é voluntária. Você pode retirar-se dela se assim o 

desejar, manifestando seu interesse através dos contatos que se seguem mais adiante 

neste termo. 

As informações fornecidas por você poderão ser acessadas sempre que desejar, 

mediante solicitação. Toda informação será mantida em sigilo de modo a garantir a sua 

privacidade em todas as fases da pesquisa ficando da pesquisadora principal, Sheila 

Rubia Lindner, por um período de cinco anos ao fim dos quais os mesmos serão 

destruídos. Duas vias deste documento estão sendo rubricadas e assinadas por você e 

pelo pesquisador responsável. Guarde cuidadosamente a sua via, pois é um documento 

que traz importantes informações de contato e garante os seus direitos como 

participante da pesquisa. 

A legislação brasileira não permite que você tenha qualquer compensação 

financeira pela sua participação em pesquisa, contudo, caso aconteçam despesas não 

previstas e comprovadamente vinculadas a sua participação, estaremos dispostos a 

realizar o ressarcimento das mesmas. Igualmente informamos do seu direito a 

indenização caso haja danos a sua pessoa e que sejam comprovadamente vinculados a 

sua participação neste estudo, conforme determina a lei. 

Se tiver qualquer dúvida sobre a pesquisa, podemos conversar sobre ela agora 

ou você pode entrar em contato com o pesquisador responsável: 

Professor Pesquisado Responsável: Profª Dra. Sheila Rubia Lindner 

Telefone: (48) 3721-5964 
Endereço: Departamento de Saúde Pública, Centro de Ciências da Saúde – CCS, 
Campus Universitário - Trindade -Florianópolis - Santa Catarina – Brasil 

CEP: 88040-900 
E-mail: sheila.lindner@gmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos UFSC – CEPSH UFSC 
Rua Desembargador Vitor Lima, no 222, Trindade, Florianópolis – CEP: 88040-400 

Prédio Reitoria II, 4o andar, sala 401 
Telefone: (48) 3721-6094 

E-mail: cep.propesq@contato.ufsc.br 

 

Clicando no botão “aceitar”, você declara que foi informado sobre todos os 

procedimentos da pesquisa e, que recebeu de forma clara e objetiva todas as 



	
	

explicações pertinentes ao projeto que são vistas como necessárias para me esclarecer o 

participante o qual opta, por livre e espontânea vontade participar, da “Avaliação dos 

estudantes dos Cursos de Atenção à Saúde das Pessoas com Sobrepeso e Obesidade”. 

Clicando em “aceitar” você também receberá uma via deste termo de consentimento 

assinada pelo pesquisador. 

Se concordar em participar da Pesquisa, clique no botão “aceito” abaixo. 

Agradecemos a sua disponibilidade!

	


