AMBIOS Engenharia e processos LTDA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Declaro que estou esclarecido (a) que:
1.

A AMBIOS Engenharia e Processos LTDA, é uma empresa com vasta experiência em
Estudos de Avaliação de Riscos à Saúde Humana, selecionada em edital de chamamento
público para a realização de estudo de avaliação de risco à saúde humana, utilizando a
metodologia indicada pelo Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde.

2.

Neste estudo, consta a necessidade do levantamento de informações de preocupações
das comunidades afetadas relacionadas aos possíveis problemas de saúde/ambiente
decorrentes do desastre ocorrido em 05 de novembro de 2015- o rompimento da
barragem do Fundão, bem como consta a necessidade da coleta de amostras de
alimentos, poeira e água de consumo para análise laboratorial.

3.

Para cumprir esse objetivo, serão realizadas entrevistas e/ou rodas de conversa com
profissionais de saúde e moradores das regiões atingidas (Municípios de Mariana, Barra
Longa e Linhares-ES) bem como a coleta de amostras de alimentos, poeira
intradomiciliar, água e solo nas residências de moradores das áreas atingidas.

4.

Neste sentido minha participação se dará através de visita, que será realizada por
profissionais da equipe de trabalho deste estudo juntamente com representantes da
Secretaria Estadual e/ou Municipal de Saúde, e a qualquer momento posso desistir de
participar e retirar o meu consentimento.

5.

Os dados pessoais obtidos através dessa pesquisa, serão confidenciais e será assegurado
o sigilo sobre minha participação. Os resultados das amostras coletadas, serão
divulgados apenas em relatórios e/ou documentos consolidados, isto é, os dados
apresentados não citarão informações que possam identificar os participantes do estudo.

6.

Esta atividade não oferece risco a minha saúde e a qualquer momento posso recusar a
minha participação e contatar a equipe de trabalho através dos e-mails
(jackeline.pavin@gmail.com e carmenfroes@iesc.ufrj.br).
7. Será marcada uma data para divulgação dos resultados dos estudos e serei avisado
(a).
Material coletado: __________________________________________________________
Nome: ___________________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________________
Assinatura:________________________________________________________________
RG/CPF: _________________________________________________________________
___________, ____, _____ de ____________ de 2019.

