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QUALQUER DOCUM ENTO
Título do Projeto: Análise genética de anomalias congênitas e do desenvolvimento global do
trato geniturinário (GU).
Investigador (es): Patrick Brophy, MD
Estamos realizando uma pesquisa. A pesquisa é uma maneira especial de compreender ou descobrir algo. Estamos
tentando entender por que alguns bebês nascem sem rins (um defeito de nascimento).
Se você decidir participar neste estudo, é isso que vai acontecer. Você e seus pais vão visitar o médico. O seu
médico ou enfermeiro terá uma pequena amostra de sangue. Isso requer que ele seja esmagado com uma agulha. Seu
médico irá enviar a amostra de sangue e analisá-lo para nós para nos ajudar a encontrar as causas deste defeito
congênito.
Nós explicamos algumas coisas que podem causar dor ou desconforto, se você faz parte deste estudo. Pode
incomoda ter que visitar o seu médico ou ter de fornecer uma amostra de sangue. No entanto, seus médicos e
enfermeiros vão tomar muito cuidado para minimizar qualquer desconforto. Quando você for tirar a amostra de
sangue, o médico vai ter que morder seu braço com uma agulha. Isso pode doer um pouco - é como um beliscão.
Depois disso, o braço pode ser um pouco vermelho e dolorido para o resto do dia. Seu braço deve estar bem no dia
seguinte.
Não sei se para fazer parte deste trabalho irá beneficiar você. Mas nós esperamos aprender algo que vai ajudar outras
pessoas algum dia.
Quando terminar este estudo, vamos escrever um relatório sobre o que poderíamos encontrar por ele. Nós não
usaremos os nomes neste relatório.
Você não tem nenhuma obrigação de participar neste estudo. Ele depende inteiramente de você. Se você concordar
em participar agora, mas mudar de idéia mais tarde, ser bom também. Tudo que você tem a fazer é dizer o que
Se você quiser participar deste estudo, por favor assinar ou escrever seu nome.
,____________________________________, Quero participar desta pesquisa.
(Nome da criança)
______________________________________
(Cadastre-se ou digite o seu nome aqui)

_______________
(Data)

