
UNIVERSIDADE DA CALIFORNIA, sAo FRANCISCO 

RELA(ЛO DE DIREIТOS DO 
SUJEIТO DE PESQUISA EXPERIMENT AL 

Os diгeitos abaixo sao os direitos de quaisquer pessoas convidadas а participar de um est11do de 
pesquisa experimental па qualidade de sujeito. Como um individuo participando em 11m estudo 
de pesqпisa experimental, eu gozo dos seguintes dii-eitos: 

1 )  De ser informado sobre а finalidade do estudo, 

2) De seI informado sobie о que acontecera comigo, е se о emprego dos
procedimentos, drogas ou aparelhos em questao е diferente da pпitica normal,

3) De ser infonnado sobie os frequentes е / ou importantes Iiscos, tais сошо efeitos co1aterais ou
descomfortos resultantes dos procedimentos em mim efetuados para fins de pesquisa,

4) De seI informado se posso esperar qualq11er beneficio com minha participa<;ao, е, em caso
positivo, saber que beneficios estes se constituem,

5) De seI informado soЬie outras ор9беs de tratamento disponiveis е como estas podem seI
melhores ou pioi-es do qне шinha participщ:ao no estudo,

6) De fazer quaisquer perg11ntas pertinentes ао estudo--tanto antes de eu concordar em participaI
no estнdo е durante а execu9ao do estudo,

7) De ser inf ormado soЬie que tratamento medico estara disponivel caso quaisquer complica9oes
SUfJam,

8) De recusar а participar por completo ou de mudar de ideia acerca de minha
participщ:ao mesmo сот о estudo em andaшento. Esta decisao nao afetaia meu direito de
receber о trataшento normal que eu Ieceberia caso eu nao estivesse envolvido no estudo,

9) De receber uma сбрiа do fonnнlшio de consentimento assinado por mim,

1 О) De nao ser piessionando quando eu estiver analisando шinha vontade de participar ou nao 
como sujeito no estudo. 

Caso eu tenha oнtras duvidas, devo dirigir minhas perguntas ао pesquisador ou ао assistente de 
pesquisa. Ademais, eu poderei contactar о Comite de Pesquisa Humana, que se pieocupa com а 
prote9ao е bem estar de volнntarios em projetos de pesquisa. Eu poderei contactar о escritбrio do 
comite telefonando para (415) 476-1814, das 08:00 hшas as 17:00 hшas, de segunda а sexta, ou 
pelo сопеiо по seguinte endere90: UCSF Human Research Protection Program, Вох 0962, 
3333 California St., Ste. 315, San Fшncisco, СА 94143. 

Researchers: If using the “short form” method of consent, affirm the following and obtain the 
signatures below: 

The elements of consent were presented orally on _________________date).

______________________________________   ______________________________________ 
Subject Signature                                                        Witness Signature
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