
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Desenvolvimento de 

método para determinação dos principais metabólitos de ftalatos em fluidos 

biológicos através de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas”. 

Neste estudo pretendemos avaliar, o nível de contaminação de metabólitos de ftalatos na 

urina de indivíduos.  

O motivo que nos leva a esse estudo é o risco do desenvolvimento de diversas 

doenças como câncer, diabetes, alergias, endometriose, deformações no sistema 

reprodutor feminino e masculino causado pela presença desses contaminantes no 

organismo humano. 

Para este estudo adotaremos os seguintes procedimentos: desenvolvimento do 

método, coleta de 30mL de urina e análise das amostras, tratamento e discussão dos 

resultados. Ao final os  materiais coletados serão identificados através  de códigos. Após 

a coleta será necessário que você responda a um questionário, cujas informações ajudarão 

na interpretação dos resultados. 

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer 

vantagem financeira. Você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que 

desejar e estará livre para participar ou não. Poderá interromper sua  participação a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará 

qualquer penalidade. 

O pesquisador irá tratar a sua identidade com sigilo. 

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição, quando finalizada.  

Após a realização das análises necessárias o material coletado será descartado de 

maneira adequada. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma 

via será arquivada pelo pesquisador responsável, no Departamento de Química da UFMG 

e a segunda via de igual teor da original será fornecida a você. 

 



Toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar 

diretamente para Helvécio Costa Menezes na Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 

Pampulha, departamento de Química sala 259 CEP:31270-901 - Belo Horizonte – MG. 

Telefone 31 34095725 ou email helveciomenzes@hotmail.com. 

Dúvidas sobre a pesquisa envolvendo princípios éticos poderão ser questionadas 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG. Endereço: Av. Presidente Antônio Carlos, 

6627 – Pampulha- Unidade Administrativa II - 2o. Andar - Sala 2005 CEP:31270-901 - 

Belo Horizonte – MG. Telefax: 3409-4592 E-mail: coep@prpq.ufmg.br 

 

Eu,                                                                                                                                            portador(a) 

do documento de Identidade                                                                                         fui 

informado(a) dos objetivos do estudo “Desenvolvimento de método para determinação 

dos principais metabólitos de ftalatos em fluidos biológicos através de cromatografia 

gasosa acoplada à espectrometria de massas”, de maneira clara e detalhada e esclareci 

minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e 

modificar minha decisão de participar se assim o desejar. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma via deste termo de livre 

consentimento. 

 

Belo Horizonte, _________ de __________________________ de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 Assinatura do Participante  

 Assinatura do Pesquisador  

   



 

 

 


