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Termo de consentimento livre e esclarecido – Pacientes 

 

Prezados Senhores, 

 

através desta carta, estamos convidando seu filho/sua filha a participar do projeto de 

pesquisa chamado “Perfil cognitivo, recorrência familiar e bases genético-

moleculares dos transtornos do desenvolvimento”. Este projeto vai ser desenvolvido 

sob a coordenação do Prof. Vitor Geraldi Haase e da Profa. Maria Raquel Carvalho, da 

UFMG. 

 

Nosso objetivo é aperfeiçoar o diagnóstico neuropsicológico e genético dos 

transtornos do desenvolvimento, procurando também esclarecer os mecanismos 

cognitivos e genéticos envolvidos. Seu filho/sua filha está sendo convidado para 

participar no grupo de Pacientes em função de apresentar dificuldades na 

aprendizagem escolar e/ou no comportamento. Os dados do seu filho/sua filha 

ajudarão a definir o perfil cognitivo e os mecanismos genéticos envolvidos nos 

transtornos do desenvolvimento. Adicionalmente, os resultados da avaliação poderão 

ser úteis para o planejamento dos atendimentos médicos, psicológicos etc. e para a 

educação do seu filho/sua filha. 

 

As atividades propostas são testes feitos com lápis e papel e alguns testes realizados 

em computador. As tarefas avaliam processos psicológicos tais como inteligência, 

desempenho escolar, memória, atenção e habilidades relacionadas à leitura/escrita e 

aritmética.  

 

Caso os Senhores autorizem e seu filho/sua filha concorde, vocês participarão de uma 

entrevista para realização da história clinica e a criança participará de três sessões de 

testagem individual com 50 minutos de duração. A entrevista e os testes serão 

aplicados na UFMG, no Hospital da Baleia ou em sua residência, conforme seja mais 

conveniente para vocês. A entrevista é realizada e os testes são aplicados por 
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alunas(os) do curso de Psicologia ou de cursos de Pós-Graduação da UFMG, sob 

supervisão dos professores responsáveis, coordenadores do projeto. 

 

Para a parte genética da pesquisa, seu filho/sua filha deverá coletar uma amostra de 

saliva. Desta saliva será extraído o DNA. 

 

Caso seja detectada alguma dificuldade nos testes desenvolvidos pelo seu filho/sua 

filha, vocês serão convidados a participar de uma reunião com profissionais da equipe. 

Se for indicado, seu filho/sua filha poderá participar de atendimento neuropsicológico 

especializado, que é feito no Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento da 

FAFICH, UFMG. Este atendimento é feito de graça. 

 

Vocês não serão remunerados para participar da pesquisa e também não vão ter que 

pagar nada. A participação é voluntária. Assim, você pode retirar sua autorização para 

o seu filho/sua filha participar a qualquer momento, por sua vontade ou por vontade 

dele/dela. 

 

Numa situação de pesquisa sempre tem riscos. O risco desta pesquisa é que seu 

filho/sua filha fique estressado, cansado, ou se sinta pouco a vontade com a situação 

de testagem.  Na testagem individual, o aluno poderá pedir para fazer uma pausa ou 

interromper a testagem no momento em que quiser. 

 

Outra preocupação nossa é com o sigilo. Os resultados dos testes do seu filho não 

serão passados a terceiros, nem à escola ou à professora. Caso deseje, ou caso seu 

filho/sua filha apresente alguma dificuldade, vocês poderão receber um laudo da 

avaliação neuropsicológica e caberá a vocês decidirem a quem vão apresentar este 

laudo. 

 

Os resultados da pesquisa serão publicados como artigos científicos ou teses. Na 

publicação, são apresentados os resultados do grupo e seu filho/sua filha não será 

identificado. Da mesma forma, pesquisadores de outros estados ou de outros países, 
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que participarem da pesquisa, não terão acesso ao material biológico ou aos dados de 

seu filho/sua filha. 

 

A investigação das bases genéticas da aprendizagem escolar é uma tarefa de longo 

prazo. Assim, é muito provável que venhamos a desenvolver outros projetos depois 

deste. Todo o novo projeto é aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG. 

Vocês concordam que os resultados da testagem neuropsicológica do seu filho/sua 

filha sejam usados em pesquisas posteriores? 

 

(  ) Sim.  (  ) Não. 

 

Vocês concordam que a saliva ou o DNA de seu filho/sua filha seja usado em pesquisas 

futuras? 

 

(  ) Sim.  (  ) Não. 

 

Observação: se vocês concordarem, o material fica armazenado em um banco de 

material biológico, sob a guarda dos pesquisadores responsáveis por esta pesquisa. A 

qualquer momento, vocês podem pedir para usar esta amostra ou que ela seja 

descartada. Este material não é repassado para terceiros. 

 

Na maioria dos estudos, os resultados valem para o grupo de pessoas testadas, mas 

têm pouco interesse para cada pessoa individualmente. Se for o caso de, em alguma 

pesquisa, encontrarmos um resultado que seja de interesse individual, vocês gostariam 

de ser informados? 

 

(  ) Sim.  (  ) Não. 

 

Caso tenha dúvidas, antes, durante, ou mesmo após o término da pesquisa, por favor, 

entre em contato conosco pelos telefones abaixo. 
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Caso se sinta suficientemente informado e concorde com a participação de seu filho na 

pesquisa, pedimos que assine este termo. Seu filho também receberá um termo 

semelhante, mas adequado para a idade dele. Estes termos são feitos em duas vias, 

assinadas por um dos responsáveis pela criança e por nós. 

 

Eu, ____________________________________________________, tendo tido 

oportunidade de tirar as minhas dúvidas e me sentindo suficientemente informado, 

autorizo que ___________________________________________________, participe 

do projeto de pesquisa “Perfil cognitivo, recorrência familiar e bases genético-

moleculares dos transtornos do desenvolvimento”. 

Belo Horizonte, ___ de __________ de _____. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do responsável pela criança 

 

_____________________________________          _____________________________ 

Profa. Maria Raquel Carvalho   Prof. Vitor Geraldi Haase 
Departamento de Biologia Geral    Departamento de Psicologia 
ICB – UFMG       FAFICH - UFMG 
Av. Antônio Carlos, 6627    Av. Antônio Carlos, 6627 
Belo Horizonte – MG – CEP 31270-901  Belo Horizonte MG CEP 31270-901  
Fones: 31-3409-2598, 31-3409-2568   Fones: (31) 3409-6295 
Email: mraquel@icb.ufmg.br    Email: vghaase@gmail.com 
 
 

Em caso de dúvidas sobre aspectos éticos da pesquisa, entre em contato com o  

Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG 
Av. Antônio Carlos, 6627, Pampulha - Belo Horizonte - MG - CEP 31270-901 
Unidade Administrativa II - 2º Andar - Sala: 2005 - Telefone: (031) 3409-4592 –  
E-mail: coep@prpq.ufmg.br  
Horário de atendimento: 9:00 às 11:00 / 14:00 às 16:00 
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