
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Aplicação online 

  
CONVIDO o colega para participar do questionário sobre intitulado CORONAVÍRUS E 

SISTEMA NERVOSO: ASPECTOS  CLÍNICOS, DE  IMAGENS E ALTERAÇÕES 

LABORATORIAIS que está sendo desenvolvido em esforço conjunto por Neurologistas 

membros da Academia Brasileira de Neurologia” e instituições públicas brasileiras. O objetivo 

do estudo é descrever as manifestações clínicas, de imagens, eletroneuromiográficos, liquor e 

alterações laboratoriais causada pelo vírus SARS-CoV2. Este objetivo é justificado pelo 

Coronavirus possuir potencial de invasão ao sistema nervoso. As informações serão 

armazenados em um banco de dados patrocinado pela ABN, o Registro Brasileiro de Doenças 

neurológicas (REDONE.br), acessado pelo endereço eletrônico www.abneuro.org.br/redone. 

Esta pesquisa tem potencial de promover compartilhamento de informações entre bancos de 

dados somando esforços mundiais para compreender o impacto da pandemia do COVID19. Os 

dados dos seus pacientes serão sempre não identificados. Esta pesquisa não apresenta benefícios 

diretos aos neurologistas participantes, nem seus pacientes. Não haverá compensação financeira 

pela sua participação nesse estudo. Fique ciente de que sua participação neste estudo é 

voluntária e que mesmo após ter dado seu consentimento para participar da pesquisa, o sr.(a) 

tem a liberdade de retirar seu consentimento de participação e os dados dos seus pacientes serão 

excluídos do sistema eletrônico, sem que isto traga prejuízo à continuidade do uso do sistema 

Garantimos o sigilo e a privacidade quanto às suas decisões e participação. Os dados dos seus 

pacientes poderão ser compartilhados com outros bancos de dados mundiais sempre de maneira 

não identificada. Reiteramos a importância da sua participação para que identifiquemos a 

realidade biológica das manifestações neurológicas na população brasileira que tem composição 

geneticamente diferente dos europeus, norte-americanos e asiáticos. 

Em caso de dúvida, estas poderão ser sanadas pelo email redone.comitegestor@abneuro.org 

com os coordenadores do estudo. Adicionalmente, Qualquer dúvida adicional você poderá 

entrar em contrato com o Comitê de Ética em Pesquisa através dos telefones (14) 3880-1608 ou 

3880-1609 que funciona de 2ª a 6ª feira das 8.00 às 11.30 e das 14.00 às 17horas, na Chácara 

Butignolli s/nº em Rubião Júnior – Botucatu - São Paulo. Meus dados como pesquisador: 

Nome: Doralina Guimarães Brum Souza, Telefone 16-997108255 

Email:doralinagbrum@gmail.com. 

 

o Eu concordo 

o Eu não concordo  
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