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TCLE - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa “Saúde da Mulher em Época de Epidemia”. Essa pesquisa é 
feita pela Universidade do Texas em Austin, nos Estados Unidos, da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo 
Horizonte, e da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. Se decidir participar, você responderá a um questionário 
questionário online. O questionário leva cerca de 15 minutos para completar. Sucessivamente, vamos contatar algumas 
das entrevistadas que completaram o questionário online para convidá-las a participar de outra pesquisa. 

As informações coletadas são confidenciais e servirão para uma melhor compreensão das consequências de crises 
na saúde pública, como a Zika e o coronavírus, sobre a saúde de mulheres brasileiras como você. A pesquisa será 
realizada com cerca de 2.000 mulheres entre 18 e 45 anos que moram no Brasil.  

Farei perguntas sobre o local de moradia, comportamentos relacionados ao planejamento familiar e suas 
mudanças por causa de possível exposição ao vírus da Zika e ao coronavírus. Não é preciso pressa para responder e não 
existe resposta certa ou errada. Estamos interessados em aprender como é a sua experiência com as questões de saúde. 
A participação na pesquisa não trará nenhum benefício imediato individualmente para você, mas poderá trazer benefícios 
individuais e coletivos no futuro caso os resultados dessa pesquisa ajudem a entender como é possível reduzir a 
vulnerabilidade da mulher brasileira a epidemias como a da Zika e do coronavírus. 

Você não terá qualquer tipo de despesa e não receberá remuneração por sua participação na pesquisa. Você terá 
garantido o ressarcimento ou reembolso de qualquer gasto que venha a incorrer por causa da pesquisa. Se houver algum 
dano provocado pela participação na pesquisa, você terá direito a solicitar indenização, através das vias judiciais, e lhe 
está garantida a assistência integral, imediata e pelo tempo que for necessário para danos decorrentes de sua participação. 

Sua participação é voluntária e não há riscos envolvidos na participação na pesquisa, mas é possível que algumas 
perguntas lhe tragam algum constrangimento, pois vou perguntar sobre algumas questões íntimas da mulher. Você tem 
liberdade para recusar responder a qualquer questão. Podemos pausar ou interromper a pesquisa a qualquer momento, 
mesmo depois de ter concordado em participar. Em caso de recusa, desistência ou interrupção, você não será exposta a 
qualquer tipo de constrangimento ou penalidade. Você também terá direito a atendimento e acompanhamento psicológico 
caso essa necessidade for detectada durante a pesquisa.  

Todas as informações são confidenciais e usadas somente para fins de pesquisa, não sendo divulgadas para 
ninguém. A equipe de pesquisa foi treinada em todos os procedimentos e somente entrará em contato com você para 
entrevistá-la novamente daqui a alguns meses. De qualquer forma, nunca revelaremos a sua participação a ninguém, nem 
mesmo à sua família. Os dados da pesquisa serão mantidos em um arquivo digital, sob a guarda da professora Letícia 
Marteleto (Universidade do Texas em Austin) por um período mínimo de 10 anos após o término da pesquisa.  

Seu nome, endereço e outras informações pessoais serão removidos do questionário e apenas um código será 
utilizado para relacionar seu nome e suas respostas, sem qualquer identificação. Esse código ficará armazenado em local 
diferente de onde serão armazenadas as informações coletadas nas entrevistas. Os seus dados de identificação serão 
também mantidos em sigilo e armazenados em um computador seguro em um local diferente da sua resposta. Nenhuma 
resposta sua será avaliada de forma individual. Essas informações serão utilizadas apenas para objetivos de pesquisa e 
sempre de forma conjunta.  

Caso tenha qualquer dúvida ética, pode entrar em contato com a professora Raquel Zanatta Coutinho, 
coordenadora da pesquisa no Brasil e o Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG. Os contatos dos pesquisadores e dos 
Comitê de Ética são listados neste Termo e podem também ser encontrados no site https://sites.utexas.edu/decodificando/. 
No site poderá também encontrar os resultados oriundos desta pesquisa.  
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Contatos importantes  
Endereço e telefone institucional do Comitê de Ética – IRB/UT Austin 
The University of Texas at Austin 
Office of Research Support and Compliance 
2304 Whitis Ave - Austin, TX 78712 | Telefone: (+1) 512-471-8871 
e-mail: irb@austin.utexas.edu  
 
Endereço e telefone institucional do Comitê de Ética – UFMG/COEP 
Universidade Federal de Minas Gerais 
AV. Presidente Antônio Carlos, 6627, Pampulha - Belo Horizonte - MG - CEP 31270-901 
Telefone: (31) 3409-4592  
e-mail: coep@prpq.ufmg.br  
 
Telefone e e-mail institucional da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep): 
Tel: (61) 3315-5878 / (61) 3315-5879 
e-mail: conep@saude.gov.br 
 
Pesquisadora Principal 
Profa. Dra. Letícia Marteleto 
University of Texas at Austin 
e-mail: marteleto@prc.utexas.edu 
 
Pesquisadora no Brasil: 
Profa. Dra. Raquel Zanatta Coutinho 
Universidade Federal de Minas Gerais 
e-mail: quelzanatta@cedeplar.ufmg.br  
 

Antes do iniciar a pesquisa, por favor responda às seguintes perguntas. 

Você aceita responder a esta pesquisa?       
       (  ) Sim       (  ) Não 
 
Você aceita ser contatada se decidirmos que queremos entrevistá-la novamente? Se entrarmos em contato, você poderá 
decidir, naquele momento, se deseja participar. 
      ( ) Sim          (  ) Não 
 
Você aceita que as informações coletadas nessa entrevista sejam utilizadas para criar um banco de dados agregado, 
anonimizado, ou seja, sem nenhuma possibilidade de identificação individual, que será disponibilizado publicamente 
apenas para fins de pesquisa? 
     ( ) Sim          (  ) Não, não aceito a inclusão dos meus dados em um banco de dados. 
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