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Termos da pesquisa “Jornada do Paciente com DII” 
ABCD 2017 
 
 

Por que estamos realizando esta pesquisa? Porque no Brasil, infelizmente, existem poucos dados acerca destas 
doenças. Com esta pesquisa, esperamos poder ter mais dados concretos para sugerir atividades e trazer melhorias 
para vida dos pacientes.  
 
Que tipo de perguntas existem neste questionário? Nesta pesquisa, iremos abordar como a doença inflamatória 
intestinal afeta a sua vida, seu trabalho, seus relacionamentos, assim como tratamentos e diagnóstico. Este 
conhecimento nos trará um melhor entendimento de como vivem as pessoas com DII no Brasil e o que podemos fazer 
para ajudá-las a ter uma vida mais saudável. Este questionário tem uma duração aproximada de 10-15 minutos.  
 
Sou obrigado à responder ao questionário? Você foi convidado para participar desta pesquisa pois entendemos 
que você é um paciente que sofre ou já sofreu com algum tipo de Doenças Inflamatórias Intestinais (DII). Por isso, 
você é a pessoa ideal para responder as perguntas. Sua participação nesta pesquisa é completamente voluntária. É 
sua escolha caso queira participar ou não. Você também pode mudar de idéia e interromper sua participação no 
questionário a qualquer momento. Basta fechar a janela do questionário.  
 
Se você optar por responder o questionário, lembre-se de que algumas perguntas deverão ser respondidas para que 
você passe para a próxima pergunta.  
 
Algumas perguntas do questionário são de caráter pessoal e confidencial, e talvez você irá se sentir desconfortável ao 
respondê-las. Você não é obrigado à responder nada que você não queira e você não precisa nos dar uma razão para 
não responder ao questionário. 
 
Não haverá nenhum benefício, prêmio ou retorno financeiro para você responder este questionário. Mas sua 
participação irá auxiliar muito a maneira como lidamos com as DII no Brasil, e estas informações terão impacto na sua 
cidade e seu estado. 
  
Sugerimos que você complete o questionário de uma única vez, e por isso é importante que você reserve este tempo 
para respondê-lo sem pressa e com atenção. Mas, caso prefira responder parte do questionário e retornar mais tarde, 
isso também é possível. Se você preferir pensar antes, ou discutir sobre essa pesquisa com alguém, não tem 
problema. Basta clicar novamente no link que o trouxe até aqui.   
 
Quem tem acesso as informações? Todas os dados coletados neste estudo são absolutamente confidenciais. 
Todas as informações só serão tratadas em bloco (em outras palavras, de maneira agregada), e nunca de maneira 
individual. Não pedimos o seu nome nem ele será incluído em nenhum momento da pesquisa. Após a coleta de todos 
os questionários, todos os questionários serão tratados anonimamente e de maneira agregada.  
Os resultados agregados desta pesquisa serão publicados em um relatório e amplamente divulgados. Cada 
participante poderá receber o relatório de resultados em versão digital, caso seja do seu interesse. Há também a 
possibilidade de realizar reuniões na sua cidade para discutir os resultados da pesquisa.  
 
Todos os dados da pesquisa serão tratados apenas pelas associações envolvidas neste estudo. Todos os nossos 
dados para contato encontram-se abaixo.  
 
Estes dados podem vir ser transferidos para vários países nos quais o Survey Monkey tem escritórios. Para mais 
informações sobre como o Survey Monkey protege as suas informações, acesse este link: 
https://pt.surveymonkey.com/mp/policy/privacy-policy/   
 
Dados para contato: Se você tem alguma dúvida ou comentário sobre esta pesquisa, entre em contato conosco:   
ABCD – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COLITE ULCERATIVA E DOENÇA DE CROHN 
ALAMEDA LORENA, Nº. 1304 – 8º ANDAR – CJTO. 802 CERQUEIRA CÉSAR – SÃO PAULO / SP - CEP 01424-001 
Tel: (11) 3064-2992 secretaria@abcd.org.br  
www.abcd.org.br CNPJ 03.065.666/0001-16 
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