
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa do projeto abcDNA como 
voluntário(a). Sua participação não é obrigatória, e, a qualquer momento, você poderá desistir de 
participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com 
o pesquisador(a) ou com a instituição. 

Objetivos: produzir material gráfico (cadernos de atividades) e audiovisual (vídeos 
animados) de divulgação científica sobre doenças genéticas (câncer, doença falciforme e 
fenilcetonúria). Esse material visa melhorar a comunicação entre profissionais dos hospitais, 
pacientes e seus responsáveis.  

Procedimentos:  
Alguns profissionais dos hospitais envolvidos no diagnóstico e tratamento das doenças 

acima mencionadas, assim como profissionais responsáveis pelo bem-estar dos pacientes serão 
consultados em conversas com duração de aproximadamente 20 min. Os assuntos das conversas 
serão guiados por um roteiro pré-estabelecido, de forma a garantir a objetividade, mas são 
possíveis desvios do roteiro, caso o profissional consultado sinta necessidade de expor 
informações complementares. As conversas serão gravadas para que o tempo de conversa seja 
otimizado, evitando que sejam necessárias pausas para anotações e problemas associados a 
anotações incompletas. Os dados resultantes dessas conversas serão utilizados para subsidiar a 
elaboração do material deste projeto. 

Riscos, desconfortos e medidas:  
Caso o profissional consultado sinta-se desconfortável com qualquer uma das perguntas 

da conversa ou com a interação, ele(a) pode pedir para não comentar o assunto ou pode 
interromper a conversa a qualquer momento, sem necessidade de justificativa.  

Confidencialidade da pesquisa: o conteúdo das conversas, assim como as gravações e a 
identidade dos profissionais consultados não serão divulgados. 

Pesquisadoras responsáveis:  
Dra. Patricia Sanae Sujii    Me. Leila Akemi Evangelista Kusano 
patricia.suji@udf.edu.br, (61) 99607-4007  lkusano@udf.edu.br, (61) 99254-1051 

Você está ciente dos objetivos, procedimentos, riscos, desconfortos e medidas para 
minimizá-los e confidencialidade da pesquisa e concorda em participar da pesquisa?  

- Em caso afirmativo, daremos início à conversa.  
- Em caso negativo ou caso não concorde, você retirar o consentimento a qualquer 

momento, sem qualquer penalidade, basta abandonar esta conversa.   

Uma cópia dese termo pode ser encontrada na página do projeto:  
https://cienciainformativa.com.br/pt_BR/abcdna/termos-de-consentimento/
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