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APÊNDICE 

Apêndice 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (maiores de 18 anos) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa NOÇÕES DE PRIMEIROS 
SOCORROS PARA ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO NA 
MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: INTERVENÇÃO EM UNIDADE DE ENSINO. Nesta pesquisa 
pretendemos compreender o conhecimento teórico dos alunos a respeito dos primeiros socorros e realizar uma capacitação com 
essa temática. 
      O motivo que nos leva a pesquisar esse assunto é a importância da implementação de um programa de treinamento de 
primeiros socorros com alunos do curso, com o intuito de treiná-los para atender situações que necessitem de primeiros socorros, 
e consequentemente desenvolver habilidades seguras a fim de subsidiar suas práticas no campo de estágio e na disciplina de 
urgência e emergência. 

Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: Você responderá um questionário com questões sobre 
atendimento em primeiros socorros. Posteriormente, em outro momento, será realizado um treinamento teórico de primeiros 
socorros, e por fim, responderá novamente ao questionário do primeiro momento. Os questionários e o treinamento serão 
ofertados através da Plataforma Moodle do Instituto Federal de Goiás. Os riscos envolvidos na pesquisa consistem em riscos 
mínimos, como cansaço ao responder o questionário sobre primeiros socorros, podendo apresentar também alterações emocionais 
e desconforto ao ter que vivenciar situações de primeiros socorros durante o treinamento. A fim de minimizar os riscos, a 
pesquisadora realizará a coleta de dados com questionário sucinto e objetivo e, o auxiliará na realização das atividades teóricas 
do treinamento em primeiros socorros. Caso você apresente algum desconforto durante o desenvolvimento da pesquisa, será 
prontamente acolhido (a) pela pesquisadora e terá total liberdade em continuar (ou não) no trabalho. A pesquisa contribuirá para 
aperfeiçoar o conhecimento dos alunos no atendimento em primeiros socorros.  
                Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você terá o 
esclarecimento sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá 
retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 
participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que você é atendido (a). A pesquisadora tratará a sua 
identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome 
ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Você não será identificado (a) em nenhuma 
publicação que possa resultar. 
  Este termo de consentimento será disponibilizado por e-mail, você deverá assinar duas cópias do documento, uma 
cópia será arquivada pela pesquisadora responsável, no Instituto Federal de Goiás e a outra será fornecida á você, que deverá 
ser guardada em seus arquivos. A pesquisadora tratará a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a 
legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as informações somente para os fins 
acadêmicos e científicos. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá 
fazer contato com Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás/IFG, pelo 
telefone (62) 3237-1821, ou com a pesquisadora por via ligação telefônica, inclusive de forma a cobrar, através do número 
(62) 984323350 ou pelo e-mail: thatiane.torquato@ifg.edu.br 
 
Eu, _____________________________________________, informo ter mais de 18 anos de idade, e destaco que minha 
participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui, ainda, devidamente informado (a) dos objetivos da pesquisa 
PRIMEIROS SOCORROS PARA ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM INTEGRADO AO ENSINO 
MÉDIO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: INTERVENÇÃO EM UNIDADE DE ENSINO, de 
maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e 
modificar minha decisão de participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar. Recebi uma via original deste 
termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 
Águas Lindas de Goiás, _________ de __________________________ de 20   . 
 

 
 
 
 
Nome do Pesquisador Responsável: Thatiane Marques Torquato 
Endereço Institucional: Rua 21, Área Especial 4, Jardim Querência. CEP: 72910-733. Águas Lindas de Goiás - GO. Fone: (62) 
98432-3350 E-mail: thatiane.torquato@ifg.edu.br 

 
Assinatura do (a) Pesquisador (a) 

__________________________________ 
Assinatura do(a) participante 

 


