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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAL BIOLÓGICO


Eu, depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa “Título do Projeto” especificada no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, o armazenamento de (material biológico a ser armazenado), possibilitando a utilização desse material em um novo projeto de pesquisa, sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. Declaro estar ciente de que o material biológico armazenado somente será utilizado mediante aprovação de novo projeto de pesquisa pelo CEP. Declaro que conheço a possibilidade de, por livre e espontânea vontade, solicitar o descarte do material armazenado a qualquer momento, sem prejuízo ao acompanhamento médico. Autorizo, também, o descarte do material biológico armazenado caso este seja declarado inadequado pelos critérios de qualidade.
Em caso de projetos futuros, declaro:
	A necessidade de novo consentimento a cada pesquisa. Telefone:_________________________ .
	A dispensa de novo consentimento a cada pesquisa.
Em caso de óbito ou condição incapacitante, expresso a minha vontade de cessão dos direitos sobre o material armazenado para:
	Sucessores: _____________________________________________, contato ______________________ .
	Investigador Principal do referido estudo.
	Outros: ________________________________________________, contato ______________________ .
Concordo com o presente termo.
São Paulo, ______ de _______________ de 20_____ .

Nome do participante da pesquisa:
.........................................................................................................................................................................................
RG: ............................................................CPF: ........................................................................
Assinatura:
Nome do representante legal:
..........................................................................................
RG: ................................. CPF: .......................................
Parentesco: ......................................................................
Assinatura:
Nome do membro da equipe da pesquisa:
...........................................................................................
RG: .................................... CPF: .....................................
Assinatura:
Nome da testemunha:
.........................................................................................................................................................................................
RG: ....................................................... CPF: ..........................................................
Este formulário foi lido para ........................................................................... (nome do participante da pesquisa) em
.........../............/................ (data), pelo ........................................................................ (nome do membro da equipe da pesquisa), enquanto eu estava presente.
Assinatura:


