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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: “Coorte NutriNet 

Brasil – Alimentação e Doenças Crônicas não Transmissíveis”, que tem como objetivo estudar 

comportamentos alimentares e sua relação com as doenças crônicas não transmissíveis no 

Brasil.  

 

Sua participação é voluntária e consistirá em responder a questionários curtos a intervalos 

regulares através de plataforma na internet. O preenchimento dos questionários demandará 

alguns minutos do seu tempo e você sempre será avisado quando um novo questionário estiver 

disponível. Sua participação é muito importante para o desenvolvimento do estudo, porque vai 

colaborar para a geração de conhecimento sobre a relação entre alimentação e saúde no Brasil.  

 

A pesquisa oferece desconfortos e riscos mínimos, referentes, por exemplo, à disponibilidade de 

tempo para participar. Este Termo de Consentimento é disponibilizado no momento em que você 

realiza o cadastro e, em seguida, o link de acesso ao termo é enviado por e-mail, quando o 

participante já puder fazer a validação do cadastro. Também está acessível na página inicial do 

portal da pesquisa, onde é possível fazer o download do documento (Termo-de-Consentimento-

Livre-Esclarecido-NutriNet-Brasil.pdf). 

 

Seu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, identificá-lo serão 

mantidos sob absoluto sigilo. Os pesquisadores se responsabilizam pela guarda e 

confidencialidade dos dados, bem como por efetuar-lhe a reparação devida em caso de sofrer 

qualquer tipo de prejuízo decorrente de sua adesão à pesquisa. 

 

Você poderá se recusar a participar do estudo, ou retirar seu consentimento a qualquer momento, 

sem precisar justificar. Além disso, se desejar sair da pesquisa a qualquer tempo, não sofrerá 

qualquer penalidade ou prejuízo no seu atendimento. Você não receberá qualquer compensação 

financeira, tampouco haverá despesas pessoais decorrentes de sua participação. 

 

Em caso de dúvidas ou notificação de acontecimentos não previstos, poderá contatar o 

pesquisador responsável, Carlos Augusto Monteiro, no e-mail: nutrinetbrasil@fsp.usp.br ou nos 

tels.: (11) 3061-7133 / (11) 94176-6441. Para dúvidas referentes aos aspectos éticos do estudo, 

poderá contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade 

de São Paulo, sito à Av. Dr. Arnaldo, 715, Cerqueira César – CEP 01246-904, São Paulo, SP – 

tel.: (11) 3061- 7779 – e-mail: coep@fsp.usp.br. Ou, ainda, o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Secretaria Municipal da Saúde, sito à Rua Gomes de Carvalho, 250, Vila Olímpia – CEP 04547-

001, São Paulo, SP – tel. (11) 3846-4815 – ramais 228, 242, 243 – e-mail: 

cep.smsgabinete@prefeitura.sp.gov.br   

 

Após ter sido devidamente esclarecido, concordo em participar da pesquisa. 


