
 

Brasília, ___ de __________de _________ 

 

 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

A Senhora está sendo convidada a participar do projeto “Fatores de risco para náuseas 

pós-cesarianas: estudo observacional prospectivo”:  

A senhora receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da pesquisa 

e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá sendo mantido o mais rigoroso sigilo através da 

omissão total de quaisquer informações que permitam identificá-la. 

     A sua participação será através de uma entrevista realizada no Hospital Universitário de 

Brasília. O objetivo dessa entrevista é nos ajudar a descobrir como são as mulheres que 

vomitam depois de cesarianas. Informamos que a Senhora pode se recusar a responder a 

entrevista ou qualquer questão que lhe traga constrangimento, podendo desistir de participar da 

pesquisa em qualquer momento sem nenhum prejuízo para a senhora. Sua participação é 

voluntária, isto é, não há pagamento por sua colaboração. 

O pesquisador deste projeto se compromete em dar o conhecimento à paciente de todos 

os problemas ocorridos durante esta pesquisa. 

           O resultado da pesquisa (como são as mulheres que vomitam após cesarianas) será 

divulgado na internet, na página do Hospital Universitário de Brasília podendo ser publicados 

depois em revistas científicas. Os dados e materiais utilizados na pesquisa ficarão sob a guarda 

do pesquisador por um período de no mínimo cinco anos, após isso serão destruídos ou 

mantidos na instituição. 

       Se a Senhora tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone para: Dr. 

Gabriel Magalhães Nunes Guimarães, na instituição Hospital Universitário de Brasília telefone: 

2028-5558, no horário: 7h – 19h. 

 Este projeto foi Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina 

da Universidade de Brasília. As dúvidas com relação à assinatura do TCLE ou os direitos do 

sujeito da pesquisa podem ser obtidas através do telefone: (61) 3107-1918 ou do e-mail 

cepfm@unb.br. 

 Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador responsável 

e a outra com o sujeito da pesquisa (você). 

 

______________________________________________ 

Nome / assinatura 

 

____________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Nome e assinatura 


