UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE SAÚDE E TECNOLOGIA RURAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E SAÚDE ANIMAL
MESTRADO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Prezado (a) Médico(a) Veterinário(a),
O(A) senhor(a) está sendo convidado(a) para participar da pesquisa: MAUS TRATOS AOS ANIMAIS SOB
A PERSPECTIVA DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS, sob responsabilidade do mestrando Thiago da Silva Brandão,
vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciência e Saúde Animal da Universidade Federal de Campina Grande UFCG e professores: Dr. Almir Pereira de Souza e Dra. Sônia Correia Assis da Nóbrega, vinculados a UFCG. A sua
participação nesta pesquisa se deve ao fato de você ser Médico(a) Veterinário(a) e está regularmente inscrito(a) no
Respectivo conselho de classe (CRMV-PB) o que torna apto a exercer a profissão. Sua participação na pesquisa é
voluntária e consiste em apenas responder ao questionário eletrônico online disponível no seguinte link disponível
abaixo: < https://goo.gl/forms/vWhTzVQGJ2rCb7S72 >.
O objetivo deste estudo é diagnosticar a ocorrência dos crimes de maus tratos que acometem cães e gatos e
auferir o conhecimento dos Médicos Veterinários sobre a problemática envolvendo essa prática delituosa no estado da
Paraíba. Quanto aos possíveis riscos de sua participação na pesquisa, destacamos que estes são mínimos, e que estão
relacionados a desconforto físico (cansaço) ao responder as questões ou se sentir constrangido pelo teor das perguntas.
Ficando o participante à vontade para responder somente as perguntas que achar necessário ou desistir a qualquer
momento de responder a pesquisa, sem nenhum prejuízo ao mesmo, decorrente de suas respostas ou sua desistência em
responder o questionário. Destacamos ainda que as informações coletadas serão utilizadas com finalidade científica e
que estão garantidos o absoluto sigilo e confidencialidade de sua identidade. Que junto ao e-mail enviando pelo CRMVPB ao participante da pesquisa também estará anexada essa cópia do TCLE em formato “PDF”, para que seja acessado
pelo participante sempre que achar necessário.
O estudo proposto terá como benefícios: a contribuição para preservação e garantia dos direitos dos animais. A
decisão em não participar da pesquisa não acarretará nenhum tipo de constrangimento. Além disso, o participante poderá
retirar seu consentimento a qualquer momento, sem qualquer tipo de prejuízo ou danos em conformidade com a
resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde.
A qualquer momento, o participante poderá fazer perguntas aos pesquisadores, caso ache necessário. Você
também terá o direito de manter contato com o Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos – CEP, do Hospital
Universitário Alcides Carneiro - HUAC, situado a Rua: Dr. Carlos Chagas, s/ n, São José, CEP: 58401 – 490, Campina
Grande-PB, Tel: 2101 – 5545, E-mail: cep@huac.ufcg.edu.br.

Termo de compromisso dos pesquisadores
Garantimos que este Termo de Consentimento será seguido e que responderemos a quaisquer questões colocadas pelo
participante.
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