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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: 

 
DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA/RADIOTERAPIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: 
 
Prezado (a) Senhor (a): 
 
Estamos realizando um estudo com o objetivo de avaliar “como se sente o paciente antes, 
durante e depois do tratamento de câncer de cabeça e pescoço, analisando os efeitos 
colaterais das técnicas de radioterapia e/ou quimioterapia utilizadas”. 
 
Sua participação é muito importante pois nos trará subsídios para um melhor tratamento 
dos pacientes oncológicos. Pesquisadores irão coletar seus dados por meio de questionários. 
Os riscos oferecidos por esta pesquisa estão restritos ao desconforto que poderá ser gerado 
durante a aplicação do questionário. Os pesquisadores se comprometem em tentar 
minimizá-los, através de escuta atenta, oferecendo-lhe o tempo necessário para que você 
possa se recuperar emocionalmente. 
 
Também serão utilizados dados de seu prontuário. As informações obtidas serão utilizadas 
exclusivamente para os fins desta pesquisa, os dados serão mantidos sob sigilo e sua 
identidade, sob nenhuma hipótese, será revelada. 
 
A sua participação será acordada em conjunto com os pesquisadores, sem trazer qualquer 
prejuízo à sua pessoa ou familiar, não alterará, sob nenhuma hipótese, o seu tratamento. 
Sua participação será voluntária e você poderá deixar de participar a qualquer momento, 
bastando, para isso, comunicar a sua decisão, por qualquer meio, ao pesquisador 
responsável. Esclarecemos também que não haverá remuneração financeira por sua 
participação. 
 
Os resultados desta pesquisa lhe serão comunicados, caso os solicite. Os dados ficarão 
armazenados em local seguro, sob responsabilidade do investigador principal e terão acesso 
a eles somente os investigadores deste protocolo. Esta pesquisa obedecerá a legislação 
médica, no que se refere aos termos de sigilo. 
 
Quaisquer informações adicionais sobre a pesquisa, em qualquer momento, poderão ser 
obtidas pelos telefones (61) 3448-5047 ou (61) 8355-4308, ou por e-mail: 
marcosrxt@gmail.com ou ____________________, telefone (  ) ___________/e-mail: 
____________________ (responsável pelo centro recrutador). 
 
Informamos ainda que essa pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Faculdade Ciências da Saúde da UnB (tel: 61-31071947; e-mail: cepfs@unb.br; 
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horário de funcionamento: 9h - 12h e 14h às 17h) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
UDF Centro Universitário – CEP/UDF, SEP/SUL EQ 704/904 Conj. A CEP: 70390-045 (telefone 
61-3704-8851; e-mail: pesquisa@udf.edu.br). 
 
Caso esteja de acordo em participar, pedimos sua assinatura em duas cópias deste 
documento: uma ficará com o(a) Senhor(a) e outra com a equipe da pesquisa. Desde já 
agradecemos pela sua valiosa colaboração neste trabalho. 
 
Brasília, ___________ de _____________ de ____________ 
 
 
Sim, aceito participar deste estudo. 
 
_______________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 
 
 
_______________________________ 
Assinatura do pesquisador 

 
 
_______________________________ 
Documento de identidade 
 
 
_______________________________ 
Documento de identidade 
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