TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS (TCUD)

TÍTULO DO PROJETO: COMUNICAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO A
CRIANÇA HOSPITALIZADA: estudo com profissionais de enfermagem
Pesquisadora: Cristiani Garrido de Andrade
Prezado (a) profissionais,
Eu gostaria de convidá-lo (a) para participar da pesquisa intitulada: Comunicação
como estratégia de cuidado a criança hospitalizada: estudo com profissionais de enfermagem.
Este estudo tem como objetivos: investigar a utilização da comunicação para criança
hospitalizada pelos profissionais de enfermagem; averiguar como os profissionais de enfermagem
utilizam a comunicação ao assistir a criança hospitalizada. Dessa forma, comprometo-me com a
utilização dos dados contidos no prontuário dos pacientes partícipes do estudo, a fim de
obtenção dos objetivos previstos, e somente após receber a aprovação do sistema CEPCONEP.
Comprometo-me a manter a confidencialidade dos dados coletados nos prontuários,
bem como com a privacidade e fidedignidades de seus conteúdos.
Esclareço que os dados a serem coletados se referem a (descrever de forma geral), no
período de __/__/____a __/__/____.
Declaro entender que é minha a responsabilidade de cuidar da integridade das
informações e de garantir a confidencialidade dos dados e a privacidade dos indivíduos que
terão suas informações acessadas. Também é minha a responsabilidade de não repassar os
dados coletados ou o banco de dados em sua íntegra, ou parte dele, às pessoas não envolvidas
na equipe da pesquisa.
Dessa forma, comprometo-me com a guarda, cuidado e utilização das informações
apenas para cumprimento dos objetivos previstos nesta pesquisa aqui referida. Qualquer outra
pesquisa em que eu precise coletar informações serão submetidas a apreciação do
CEP/FCMPB.
João Pessoa,

/

/ 2016.

__________________________________________
Assinatura da Instituição Responsável
__________________________________________
Assinatura da Pesquisadora Responsável
Caso necessite de maiores informações sobre a pesquisa, favor entrar em contato com a
pesquisadora:
Telefones para contato com o pesquisador: (83) 96293666.
• Coordenação de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba –
CEP/FCM/PB. Endereço: Campus II, nº16 – Centro – João Pessoa-PB. CEP: 58010-740. Fone:
(83) 3044-0402.
• Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – CEP/FCM/PB.
Endereço: Campus II, nº16 – Centro – João Pessoa-PB. CEP: 58010-740. Fone: (83) 3044-0313.

