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Introdução ao Estudo e ao Termo de Consentimento 
 
Você esta sendo convidado(a) a tomar parte em um estudo de pesquisa clínica. Este 
termo de consentimento lhe dará informações essenciais sobre este estudo e sobre seus 
direitos, de modo a facilitar suas decisões. Sua concordância e assinatura indicarão que 
você leu e entendeu o conteúdo deste termo, que suas dúvidas foram respondidas e que 
você concorda voluntariamente em participar. 
 
Propósito do estudo 
 
Nosso grupo está desenvolvendo este estudo a fim de avaliar o conhecimento de 
profissionais de diferentes áreas da saúde sobre a epilepsia. 
  
Possíveis benefícios 
 
O diagnóstico das dificuldades psicossociais e emocionais enfrentados por pessoas com 
epilepsia permite individualizar as orientações e condutas da equipe de saúde, o que 
pode levar a uma melhor qualidade de vida dos pacientes.  
 
Espera-se que as conclusões deste estudo beneficiem pacientes com epilepsia. 
 

 
Estrutura e procedimentos 

 
Caso você concorde em tomar parte, logo após a assinatura do termo de consentimento, 
você será submetido(a) a um questionário detalhado para avaliação do seu conhecimento 
sobre a epilepsia. 

 
Confidencialidade 

 
Seu nome não será revelado em nenhum relatório ou publicação oriundo deste estudo. O 
sigilo de sua identidade é assegurado por normas éticas internacionais. 

 
Participação voluntária 

 
Sua decisão em participar deste estudo é inteiramente voluntária. Sua eventual recusa em 
participar não implica em qualquer penalidade. Além disso, é permitido a você se retirar 
do estudo em qualquer tempo, à sua escolha – igualmente sem que isto resulte em 
qualquer penalidade. 
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CONSENTIMENTO INFORMADO 

 
 
 
Eu,.................................................................................................................................. 

concordo voluntariamente em participar do projeto de pesquisa: Conhecimento 

multidisciplinar dos profissionais da área da saúde sobre epilepsia. 

 

Os detalhes deste estudo foram satisfatoriamente explicados e todas as minhas dúvidas 
respondidas. 
 
 
 

................................................................................   
 Assinatura do voluntário 

 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
Declaro que expliquei pessoalmente este termo de consentimento informado, 
respondendo as dúvidas apresentadas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
       ..................................................................... 

Assinatura do pesquisador responsável 
Prof. Dr. Rodrigo Luiz Vancini 
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