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em colaboração com
EARTH Association for Regression Therapy

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Caro participante,

Estamos  convidando  você  a  participar  da  pesquisa  intitulada  “Terapia  Regressiva  -
Motivações  e  Resultados”,  patrocinada  pela  Socepsi  (Sociedade  Capixaba  de  Estudos
Psicoterápicos),  organização  brasileira  dedicada  ao  estudo  da  psicoterapia  em  seus  diversos
aspectos, e EARTh (Earth Association for Regression Therapy), uma organização internacional que
promove o profissionalismo em Terapia Regressiva.  A Terapia Regressiva é  também conhecida
como terapia de regressão a vidas passadas ou terapia de regressão transpessoal e se caracteriza pela
busca,  por  meio  de  técnicas  de  contato  rápido  e  intenso  com o  inconsciente,  das  raízes  mais
profundas das dificuldades atuais dos clientes. Esta pesquisa tem como objetivo investigar aspectos
relacionados aos desejos,  aspirações e questões que se apresentam pelos clientes que buscam a
Terapia Regressiva, suas experiências com a mesma e os resultados obtidos.

Sua participação nesta pesquisa é voluntária. Sua colaboração ajudará a enriquecer o campo
de pesquisas  e  discussões  sobre Terapia Regressiva,  e  esses resultados  servirão de base para a
formação dos profissionais que atuam na área. A participação na pesquisa envolve um nível mínimo
de risco, como a possibilidade de constrangimento ou cansaço ao responder o questionário, ou seja,
sua participação não incorrerá em riscos maiores do que os existentes no seu dia a dia. Mesmo
assim, caso você se sinta incomodado com as dúvidas, estaremos à disposição para prestar o suporte
necessário ou esclarecer suas dúvidas sobre os procedimentos pelo e-mail:  sergio@socepsi.com.
Ressaltamos que a qualquer momento você pode se recusar a continuar participando e pode retirar
seu consentimento sem que isso acarrete nenhuma penalidade ou perda.

Para responder à pesquisa, você deve ter feito terapia regressiva em algum momento no
passado  e  ter  atualmente  mais  de  18  anos.  Após  conceder  sua  autorização  para  participar  da
pesquisa, você preencherá um questionário composto por algumas questões de múltipla escolha e
outras  de  caráter  aberto,  que  avalia  diversos  componentes  relacionados  ao  objetivo  do  estudo.
Responder ao questionário levará em média sessenta minutos.

As informações que você fornecer ao participar desta pesquisa serão mantidas de forma
segura e com estrito sigilo. Por exemplo, sua identidade permanecerá anônima e os dados que você
fornecer  serão  disponibilizados  apenas  para  os  envolvidos  no  projeto  de  pesquisa.  Os  dados
coletados serão analisados pelos pesquisadores e os resultados serão publicados nos sites da Socepsi
e da EARTh e/ou de outras instituições vinculadas à Terapia de Regressão, podendo ser publicados
em periódicos científicos internacionais, sempre sem identificação dos participantes do estudo.

Esperamos contar com a sua participação, pois entendemos que esta pesquisa é relevante
para estudos envolvendo as áreas da psicoterapia em geral e da terapia regressiva em particular,
como forma de contribuir para a ampliação do conhecimento científico sobre o assunto e para o
aprimoramento  das  estratégias  de  intervenção  utilizadas  pelos  profissionais  de  saúde  e,
consequentemente, a qualidade de vida das pessoas.

Por favor, responda o mais sinceramente possível. Lembre-se de que não existem respostas
certas  ou  erradas  –  nós  apenas  queremos  saber  sua  opinião  e  sua  experiência  com a  Terapia
Regressiva!

Caso deseje tirar dúvidas, solicitar informações ou apresentar reclamação sobre a pesquisa
entre em contato com o pesquisador Dr. Sergio W. Baumel (MD), pelo e-mail sergio@socepsi.com
ou pelo telefone (+55 27) 999 610 444 ( preferencialmente por meio de mensagens de texto, como
WhatsApp, Telegram ou SMS). Você também pode entrar em contato com a Socepsi ou a EARTh
via e-mail (contato@socepsi.com ou EARTh.ResearchCmt@gmail.com). Se tiver algum problema
que considere que não pode ser corrigido através da comunicação com os investigadores, procure os
órgãos responsáveis pela regulamentação da investigação científica em seu próprio país.


