
 

PESQUISA NÃO EXPERIMENTAL COM MAIORES DE 18 ANOS E LEGALMENTE CAPAZES 
OU 

PESQUISA EM PRONTUÁRIOS DE PACIENTES MAIORES DE 18 ANOS COM VÍNCULO  
NA UNIDADE ESTUDADA (CAMPO DE PESQUISA) 

1 Folha de rosto (gerada pela Plataforma Brasil) 
1.1  Assinada pelo pesquisador responsável; 

1.2  Com campos de identificação devidamente preenchidos, assinatura e carimbo do 
responsável pela instituição proponente. 

1.3  Com campos de identificação devidamente preenchidos, assinatura e carimbo do 
patrocinador principal (quando pertinente). 

2 Declaração de compromisso dos membros da equipe 

2.1  Com nome completo e assinatura (único documento assinado por todos ou uma 
declaração para cada membro). 

3 Termo de anuência institucional 
3.1  Elaborado em papel com timbre da instituição onde será realizada a pesquisa; 
3.2  Com descrição dos procedimentos da pesquisa que serão realizados na instituição; 

3.3  Com nome completo do dirigente institucional ou pessoa por ele delegada, 
identificação de cargo/função na instituição e respectiva assinatura1. 

4 Projeto de pesquisa 

4.1  Atenção: as informações comuns ao projeto e ao formulário eletrônico da 
Plataforma Brasil devem ser iguais. 

5  Instrumento(s) de coleta de dados da pesquisa (questionários, formulários, 
roteiros de entrevista ou de observação, e outros) 

6 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

6.1  Elaborado conforme orientações descritas nos itens IV.3 e IV.5 da Resolução CNS 
466/122. 

7  Termo de autorização para utilização de imagem e/ou som de voz (quando 
pertinente) 

8 
Declaração de responsabilidade pelo suporte assistencial (institucional ou/e 
profissional de referência para intercorrências advindas e/ou identificadas na 
pesquisa, quando pertinente3) 

8.1  Elaborado em papel com timbre da instituição (quando se tratar de uma instituição); 

8.2  
Com nome completo do dirigente institucional ou profissional responsável, 
identificação de cargo/função na instituição/profissão, carimbo com n° do registro 
no conselho profissional e respectiva assinatura. 

 
                                                        
1 Cabe destacar que sendo o estudo em unidade de saúde própria da Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP)/Faculdade 
Arthur Sá Earp Neto (Fase), a assinatura deve ser do responsável técnico pelas unidades de saúde. No caso das demais 
unidades de saúde, a assinatura deve ser do dirigente da respectiva esfera (por exemplo: no caso de Munícipio – Secretaria de 
Saúde) 
2 Toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados. Quanto maiores e mais evidentes os riscos, 
maiores devem ser os cuidados para minimizá-los e a proteção oferecida pelo Sistema CEP/CONEP aos participantes. Devem 
ser analisadas possibilidades de danos imediatos ou posteriores, no plano individual ou coletivo. A análise de risco é 
componente imprescindível à análise ética, dela decorrendo o plano de monitoramento que deve ser oferecido pelo Sistema 
CEP/CONEP em cada caso específico. Portanto, é imprescindível que ao preencher a Plataforma Brasil, assim como, ao 
elaborar o TCLE os riscos sejam descritos e se justifiquem pelo benefício esperado. 
3 Nos casos em que existam riscos maiores (psicológicos ou físicos) o participante/sujeito da pesquisa deverá contar com um 
serviço/profissional de referência que deverá elaborar uma declaração afirmando estar ciente de sua responsabilidade. 



 
PESQUISA NÃO EXPERIMENTAL COM MENORES DE 18 ANOS OU  

LEGALMENTE INCAPAZES 
 

1 Folha de rosto (gerada pela Plataforma Brasil) 
1.1  Assinada pelo pesquisador responsável; 

1.2  Com campos de identificação devidamente preenchidos, assinatura e carimbo do 
responsável pela instituição proponente. 

1.3  Com campos de identificação devidamente preenchidos, assinatura e carimbo do 
patrocinador principal (quando pertinente). 

2 Declaração de compromisso dos membros da equipe 

2.1  Com nome completo e assinatura (único documento assinado por todos ou uma 
declaração para cada membro). 

3 Termo de anuência institucional 
3.1  Elaborado em papel com timbre da instituição onde será realizada a pesquisa; 
3.2  Com descrição dos procedimentos da pesquisa que serão realizados na instituição; 

3.3  Com nome completo do dirigente institucional ou pessoa por ele delegada, 
identificação de cargo/função na instituição e respectiva assinatura4. 

4 Projeto de pesquisa 

4.1  Atenção: as informações comuns ao projeto e ao formulário eletrônico da 
Plataforma Brasil devem ser iguais. 

5  Instrumento(s) de coleta de dados da pesquisa (questionários, formulários, 
roteiros de entrevista ou de observação, e outros) 

6 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (para o responsável) 

6.1  Elaborado conforme orientações descritas nos itens IV.3 e IV.5 da Resolução CNS 
466/125. 

7 Termo de assentimento (para o participante da pesquisa, criança, adolescente ou 
legalmente incapaz – capaz de compreender e assinar o documento) 

7.1  Elaborado conforme orientações descritas nos itens II.2 e II.24 da Resolução CNS 
466/12. 

8  Termo de autorização para utilização de imagem e/ou som de voz (quando 
pertinente) 

9 
Declaração de responsabilidade pelo suporte assistencial (institucional ou/e 
profissional de referência para intercorrências advindas e/ou identificadas na 
pesquisa, quando pertinente6) 

9.1  Elaborado em papel com timbre da instituição (quando se tratar de uma instituição); 

                                                        
4 Cabe destacar que sendo o estudo em unidade de saúde própria da Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP)/Faculdade 
Arthur Sá Earp Neto (Fase), a assinatura deve ser do responsável técnico pelas unidades de saúde. No caso das demais 
unidades de saúde, a assinatura deve ser do dirigente da respectiva esfera (por exemplo: no caso de Munícipio – Secretaria de 
Saúde) 
5 Toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados. Quanto maiores e mais evidentes os riscos, 
maiores devem ser os cuidados para minimizá-los e a proteção oferecida pelo Sistema CEP/CONEP aos participantes. Devem 
ser analisadas possibilidades de danos imediatos ou posteriores, no plano individual ou coletivo. A análise de risco é 
componente imprescindível à análise ética, dela decorrendo o plano de monitoramento que deve ser oferecido pelo Sistema 
CEP/CONEP em cada caso específico. Portanto, é imprescindível que ao preencher a Plataforma Brasil, assim como, ao 
elaborar o TCLE os riscos sejam descritos e se justifiquem pelo benefício esperado. 
6 Nos casos em que existam riscos maiores (psicológicos ou físicos) o participante/sujeito da pesquisa deverá contar com um 
serviço/profissional de referência que deverá elaborar uma declaração afirmando estar ciente de sua responsabilidade. 



 
 

 

9.2  
Com nome completo do dirigente institucional ou profissional responsável, 
identificação de cargo/função na instituição/profissão, carimbo com n° do registro 
no conselho profissional e respectiva assinatura. 

 
  



 
 

PESQUISA EM PRONTUÁRIOS DE PACIENTES SEM VÍNCULO  
NA UNIDADE ESTUDADA (CAMPO DE PESQUISA)  

OU  
PESQUISA COM DADOS SECUNDÁRIOS (OUTRAS FONTES) 

1 Folha de rosto (gerada pela Plataforma Brasil) 
1.1  Assinada pelo pesquisador responsável; 

1.2  Com campos de identificação devidamente preenchidos, assinatura e carimbo do 
responsável pela instituição proponente. 

1.3  Com campos de identificação devidamente preenchidos, assinatura e carimbo do 
patrocinador principal (quando pertinente). 

2 Declaração de compromisso dos membros da equipe 

2.1  Com nome completo e assinatura (único documento assinado por todos ou uma 
declaração para cada membro). 

3 Termo de anuência institucional 
3.1  Elaborado em papel com timbre da instituição onde será realizada a pesquisa; 
3.2  Com descrição dos procedimentos da pesquisa que serão realizados na instituição; 

3.3  Com nome completo do dirigente institucional ou pessoa por ele delegada, 
identificação de cargo/função na instituição e respectiva assinatura7. 

4 Projeto de pesquisa 

4.1  Atenção: as informações comuns ao projeto e ao formulário eletrônico da 
Plataforma Brasil devem ser iguais. 

5  Instrumento(s) de coleta de dados da pesquisa (formulários, fichas de extração 
de dados, e outros) 

6 Solicitação de dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

6.1  

Na impossibilidade de obtenção do TCLE, o pesquisador deve solicitar a dispensa 
de aplicação do termo, conforme orientação descrita no item IV.8 da Resolução 
CNS 466/12, apresentando justificativa pertinente no campo localizado na aba 5 da 
Plataforma Brasil. 

7  Termo de confidencialidade e sigilo assinado pelo pesquisador 

 

  

                                                        
7 Cabe destacar que sendo o estudo em unidade de saúde própria da Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP)/Faculdade 
Arthur Sá Earp Neto (Fase), a assinatura deve ser do responsável técnico pelas unidades de saúde. No caso das demais 
unidades de saúde, a assinatura deve ser do dirigente da respectiva esfera (por exemplo: no caso de Munícipio – Secretaria de 
Saúde) 



 
 

PESQUISA EXPERIMENTAL COM MAIORES DE 18 ANOS E LEGALMENTE CAPAZES 

1 Folha de rosto (gerada pela Plataforma Brasil) 
1.1  Assinada pelo pesquisador responsável; 

1.2  Com campos de identificação devidamente preenchidos, assinatura e carimbo do 
responsável pela instituição proponente. 

1.3  Com campos de identificação devidamente preenchidos, assinatura e carimbo do 
patrocinador principal (quando pertinente). 

2 Declaração de compromisso dos membros da equipe 

2.1  
Com nome completo, assinatura e carimbo com n° do registro no conselho 
profissional (único documento assinado por todos ou uma declaração para cada 
membro). 

3 Termo de anuência institucional 
3.1  Elaborado em papel com timbre da instituição onde será realizada a pesquisa; 
3.2  Com descrição dos procedimentos da pesquisa que serão realizados na instituição; 

3.3  Com nome completo do dirigente institucional ou pessoa por ele delegada, 
identificação de cargo/função na instituição e respectiva assinatura8. 

4 Projeto de pesquisa 

4.1  Atenção: as informações comuns ao projeto e ao formulário eletrônico da 
Plataforma Brasil devem ser iguais. 

5  Instrumento(s) de coleta de dados da pesquisa (questionários, formulários, 
roteiros de entrevista ou de observação, e outros) 

6 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

6.1  Elaborado conforme orientações descritas nos itens IV.3, IV.4 e IV.5 da Resolução 
CNS 466/129. 

7  Termo de autorização para utilização de imagem e/ou som de voz (quando 
pertinente) 

8 
Declaração de responsabilidade pelo suporte assistencial (institucional ou/e 
profissional de referência para intercorrências advindas e/ou identificadas na 
pesquisa, quando pertinente10) 

8.1  Elaborado em papel com timbre da instituição (quando se tratar de uma instituição); 

8.2  
Com nome completo do dirigente institucional ou profissional responsável, 
identificação de cargo/função na instituição/profissão, carimbo com n° do registro 
no conselho profissional e respectiva assinatura. 

 

                                                        
8 Cabe destacar que sendo o estudo em unidade de saúde própria da Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP)/Faculdade 
Arthur Sá Earp Neto (Fase), a assinatura deve ser do responsável técnico pelas unidades de saúde. No caso das demais 
unidades de saúde, a assinatura deve ser do dirigente da respectiva esfera (por exemplo: no caso de Munícipio – Secretaria de 
Saúde) 
9 Toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados. Quanto maiores e mais evidentes os riscos, 
maiores devem ser os cuidados para minimizá-los e a proteção oferecida pelo Sistema CEP/CONEP aos participantes. Devem 
ser analisadas possibilidades de danos imediatos ou posteriores, no plano individual ou coletivo. A análise de risco é 
componente imprescindível à análise ética, dela decorrendo o plano de monitoramento que deve ser oferecido pelo Sistema 
CEP/CONEP em cada caso específico. Portanto, é imprescindível que ao preencher a Plataforma Brasil, assim como, ao 
elaborar o TCLE os riscos sejam descritos e se justifiquem pelo benefício esperado. 
10 Nos casos em que existam riscos maiores (psicológicos ou físicos) o participante/sujeito da pesquisa deverá contar com um 
serviço/profissional de referência que deverá elaborar uma declaração afirmando estar ciente de sua responsabilidade. 



 
PESQUISA EXPERIMENTAL COM MENORES DE 18 ANOS OU LEGALMENTE INCAPAZES 

1 Folha de rosto (gerada pela Plataforma Brasil) 
1.1  Assinada pelo pesquisador responsável; 

1.2  Com campos de identificação devidamente preenchidos, assinatura e carimbo do 
responsável pela instituição proponente. 

1.3  Com campos de identificação devidamente preenchidos, assinatura e carimbo do 
patrocinador principal (quando pertinente). 

2 Declaração de compromisso dos membros da equipe 

2.1  
Com nome completo, assinatura e carimbo com n° do registro no conselho 
profissional (único documento assinado por todos ou uma declaração para cada 
membro). 

3 Termo de anuência institucional 
3.1  Elaborado em papel com timbre da instituição onde será realizada a pesquisa; 
3.2  Com descrição dos procedimentos da pesquisa que serão realizados na instituição; 

3.3  Com nome completo do dirigente institucional ou pessoa por ele delegada, 
identificação de cargo/função na instituição e respectiva assinatura11. 

4 Projeto de pesquisa 

4.1  Atenção: as informações comuns ao projeto e ao formulário eletrônico da 
Plataforma Brasil devem ser iguais. 

5  Instrumento(s) de coleta de dados da pesquisa (questionários, formulários, 
roteiros de entrevista ou de observação, e outros) 

6 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

6.1  Elaborado conforme orientações descritas nos itens IV.3, IV.4 e IV.5 da Resolução 
CNS 466/1212. 

7 Termo de assentimento (para o participante da pesquisa, criança, adolescente ou 
legalmente incapaz – capaz de compreender e assinar o documento) 

7.1  Elaborado conforme orientações descritas nos itens II.2 e II.24 da Resolução CNS 
466/12. 

8  Termo de autorização para utilização de imagem e/ou som de voz (quando 
pertinente) 

9 
Declaração de responsabilidade pelo suporte assistencial (institucional ou/e 
profissional de referência para intercorrências advindas e/ou identificadas na 
pesquisa, quando pertinente13) 

9.1  Elaborado em papel com timbre da instituição (quando se tratar de uma instituição); 

                                                        
11 Cabe destacar que sendo o estudo em unidade de saúde própria da Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP)/Faculdade 
Arthur Sá Earp Neto (Fase), a assinatura deve ser do responsável técnico pelas unidades de saúde. No caso das demais 
unidades de saúde, a assinatura deve ser do dirigente da respectiva esfera (por exemplo: no caso de Munícipio – Secretaria de 
Saúde) 
12 Toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados. Quanto maiores e mais evidentes os 
riscos, maiores devem ser os cuidados para minimizá-los e a proteção oferecida pelo Sistema CEP/CONEP aos participantes. 
Devem ser analisadas possibilidades de danos imediatos ou posteriores, no plano individual ou coletivo. A análise de risco é 
componente imprescindível à análise ética, dela decorrendo o plano de monitoramento que deve ser oferecido pelo Sistema 
CEP/CONEP em cada caso específico. Portanto, é imprescindível que ao preencher a Plataforma Brasil, assim como, ao 
elaborar o TCLE os riscos sejam descritos e se justifiquem pelo benefício esperado. 
13 Nos casos em que existam riscos maiores (psicológicos ou físicos) o participante/sujeito da pesquisa deverá contar com um 
serviço/profissional de referência que deverá elaborar uma declaração afirmando estar ciente de sua responsabilidade. 



 

9.2  
Com nome completo do dirigente institucional ou profissional responsável, 
identificação de cargo/função na instituição/profissão, carimbo com n° do registro 
no conselho profissional e respectiva assinatura. 

 



 
RELATO DE CASO COM MAIORES DE 18 ANOS E LEGALMENTE CAPAZES  

(Carta Circular nº166/2018 – CONEP/SECNS/MS) 

1 Folha de rosto (gerada pela Plataforma Brasil) 
1.1  Assinada pelo pesquisador responsável; 

1.2  Com campos de identificação devidamente preenchidos, assinatura e carimbo do 
responsável pela instituição proponente. 

1.3  Com campos de identificação devidamente preenchidos, assinatura e carimbo do 
patrocinador principal (quando pertinente). 

2 Declaração de compromisso dos membros da equipe 

2.1  Com nome completo e assinatura (único documento assinado por todos ou uma 
declaração para cada membro). 

3 Termo de anuência institucional 
3.1  Elaborado em papel com timbre da instituição onde foi realizada a pesquisa; 
3.2  Com descrição dos procedimentos da pesquisa que foram realizados na instituição; 

3.3  Com nome completo do dirigente institucional ou pessoa por ele delegada, 
identificação de cargo/função na instituição e respectiva assinatura14. 

4 Relatório de pesquisa (na forma final conforme será divulgado, com imagens, 
quando pertinente) 

4.1  Atenção: as informações comuns ao relatório e ao formulário eletrônico da 
Plataforma Brasil devem ser iguais. 

5 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado 

5.1  Elaborado conforme orientações descritas nos itens IV.3 e IV.5 da Resolução CNS 
466/1215. 

6  Termo de autorização para utilização de imagem e/ou som de voz assinado 
(quando pertinente) 

7 Solicitação de dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

7.1  

Na impossibilidade de obtenção do TCLE, o pesquisador deve solicitar a dispensa 
de aplicação do termo, conforme orientação descrita no item IV.8 da Resolução 
CNS 466/12, apresentando justificativa pertinente no campo localizado na aba 5 da 
Plataforma Brasil. 

  

                                                        
14 Cabe destacar que sendo o estudo em unidade de saúde própria da Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP)/Faculdade 
Arthur Sá Earp Neto (Fase), a assinatura deve ser do responsável técnico pelas unidades de saúde. No caso das demais 
unidades de saúde, a assinatura deve ser do dirigente da respectiva esfera (por exemplo: no caso de Munícipio – Secretaria de 
Saúde) 
15 Toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados. Quanto maiores e mais evidentes os 
riscos, maiores devem ser os cuidados para minimizá-los e a proteção oferecida pelo Sistema CEP/CONEP aos participantes. 
Devem ser analisadas possibilidades de danos imediatos ou posteriores, no plano individual ou coletivo. A análise de risco é 
componente imprescindível à análise ética, dela decorrendo o plano de monitoramento que deve ser oferecido pelo Sistema 
CEP/CONEP em cada caso específico. Portanto, é imprescindível que ao preencher a Plataforma Brasil, assim como, ao 
elaborar o TCLE os riscos sejam descritos e se justifiquem pelo benefício esperado. 



 
RELATO DE CASO COM MENORES DE 18 ANOS OU LEGALMENTE INCAPAZES  

(Carta Circular nº166/2018 – CONEP/SECNS/MS) 

1 Folha de rosto (gerada pela Plataforma Brasil) 
1.1  Assinada pelo pesquisador responsável; 

1.2  Com campos de identificação devidamente preenchidos, assinatura e carimbo do 
responsável pela instituição proponente. 

1.3  Com campos de identificação devidamente preenchidos, assinatura e carimbo do 
patrocinador principal (quando pertinente). 

2 Declaração de compromisso dos membros da equipe 

2.1  Com nome completo e assinatura (único documento assinado por todos ou uma 
declaração para cada membro). 

3 Termo de anuência institucional 
3.1  Elaborado em papel com timbre da instituição onde foi realizada a pesquisa; 
3.2  Com descrição dos procedimentos da pesquisa que foram realizados na instituição; 

3.3  Com nome completo do dirigente institucional ou pessoa por ele delegada, 
identificação de cargo/função na instituição e respectiva assinatura16. 

4 Relatório de pesquisa (na forma final conforme será divulgado, com imagens, 
quando pertinente) 

4.1  Atenção: as informações comuns ao relatório e ao formulário eletrônico da 
Plataforma Brasil devem ser iguais. 

5 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado (para o responsável) 

5.1  Elaborado conforme orientações descritas nos itens IV.3 e IV.5 da Resolução CNS 
466/1217. 

6 
Termo de assentimento assinado (para o participante da pesquisa, criança, 
adolescente ou legalmente incapaz – capaz de compreender e assinar o 
documento) 

6.1  Elaborado conforme orientações descritas nos itens II.2 e II.24 da Resolução CNS 
466/12. 

7  Termo de autorização para utilização de imagem e/ou som de voz assinado 
(quando pertinente) 

8 Solicitação de dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

8.1  

Na impossibilidade de obtenção do TCLE, o pesquisador deve solicitar a dispensa 
de aplicação do termo, conforme orientação descrita no item IV.8 da Resolução 
CNS 466/12, apresentando justificativa pertinente no campo localizado na aba 5 da 
Plataforma Brasil. 

                                                        
16 Cabe destacar que sendo o estudo em unidade de saúde própria da Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP)/Faculdade 
Arthur Sá Earp Neto (Fase), a assinatura deve ser do responsável técnico pelas unidades de saúde. No caso das demais 
unidades de saúde, a assinatura deve ser do dirigente da respectiva esfera (por exemplo: no caso de Munícipio – Secretaria de 
Saúde) 
17 Toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados. Quanto maiores e mais evidentes os 
riscos, maiores devem ser os cuidados para minimizá-los e a proteção oferecida pelo Sistema CEP/CONEP aos participantes. 
Devem ser analisadas possibilidades de danos imediatos ou posteriores, no plano individual ou coletivo. A análise de risco é 
componente imprescindível à análise ética, dela decorrendo o plano de monitoramento que deve ser oferecido pelo Sistema 
CEP/CONEP em cada caso específico. Portanto, é imprescindível que ao preencher a Plataforma Brasil, assim como, ao 
elaborar o TCLE os riscos sejam descritos e se justifiquem pelo benefício esperado. 



 
PROJETO DE RELATO DE CASO COM MAIORES DE 18 ANOS E LEGALMENTE CAPAZES  

(Carta Circular nº166/2018 – CONEP/SECNS/MS) 

1 Folha de rosto (gerada pela Plataforma Brasil) 
1.1  Assinada pelo pesquisador responsável; 

1.2  Com campos de identificação devidamente preenchidos, assinatura e carimbo do 
responsável pela instituição proponente. 

1.3  Com campos de identificação devidamente preenchidos, assinatura e carimbo do 
patrocinador principal (quando pertinente). 

2 Declaração de compromisso dos membros da equipe 

2.1  Com nome completo e assinatura (único documento assinado por todos ou uma 
declaração para cada membro). 

3 Termo de anuência institucional 
3.1  Elaborado em papel com timbre da instituição onde será realizada a pesquisa; 
3.2  Com descrição dos procedimentos da pesquisa que serão realizados na instituição; 

3.3  Com nome completo do dirigente institucional ou pessoa por ele delegada, 
identificação de cargo/função na instituição e respectiva assinatura18. 

4 Projeto de pesquisa 

4.1  Atenção: as informações comuns ao projeto e ao formulário eletrônico da 
Plataforma Brasil devem ser iguais. 

5 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

5.1  Elaborado conforme orientações descritas nos itens IV.3 e IV.5 da Resolução CNS 
466/1219. 

6  Termo de autorização para utilização de imagem e/ou som de voz (quando 
pertinente) 

7 Solicitação de dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

7.1  

Na impossibilidade de obtenção do TCLE, o pesquisador deve solicitar a dispensa 
de aplicação do termo, conforme orientação descrita no item IV.8 da Resolução 
CNS 466/12, apresentando justificativa pertinente no campo localizado na aba 5 da 
Plataforma Brasil. 

  

                                                        
18 Cabe destacar que sendo o estudo em unidade de saúde própria da Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP)/Faculdade 
Arthur Sá Earp Neto (Fase), a assinatura deve ser do responsável técnico pelas unidades de saúde. No caso das demais 
unidades de saúde, a assinatura deve ser do dirigente da respectiva esfera (por exemplo: no caso de Munícipio – Secretaria de 
Saúde) 
19 Toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados. Quanto maiores e mais evidentes os 
riscos, maiores devem ser os cuidados para minimizá-los e a proteção oferecida pelo Sistema CEP/CONEP aos participantes. 
Devem ser analisadas possibilidades de danos imediatos ou posteriores, no plano individual ou coletivo. A análise de risco é 
componente imprescindível à análise ética, dela decorrendo o plano de monitoramento que deve ser oferecido pelo Sistema 
CEP/CONEP em cada caso específico. Portanto, é imprescindível que ao preencher a Plataforma Brasil, assim como, ao 
elaborar o TCLE os riscos sejam descritos e se justifiquem pelo benefício esperado. 



 
PROJETO DE RELATO DE CASO COM MENORES DE 18 ANOS OU LEGALMENTE 

INCAPAZES  
(Carta Circular nº166/2018 – CONEP/SECNS/MS) 

1 Folha de rosto (gerada pela Plataforma Brasil) 
1.1  Assinada pelo pesquisador responsável; 

1.2  Com campos de identificação devidamente preenchidos, assinatura e carimbo do 
responsável pela instituição proponente. 

1.3  Com campos de identificação devidamente preenchidos, assinatura e carimbo do 
patrocinador principal (quando pertinente). 

2 Declaração de compromisso dos membros da equipe 

2.1  Com nome completo e assinatura (único documento assinado por todos ou uma 
declaração para cada membro). 

3 Termo de anuência institucional 
3.1  Elaborado em papel com timbre da instituição onde será realizada a pesquisa; 
3.2  Com descrição dos procedimentos da pesquisa que serão realizados na instituição; 

3.3  Com nome completo do dirigente institucional ou pessoa por ele delegada, 
identificação de cargo/função na instituição e respectiva assinatura20. 

4 Projeto de pesquisa 

4.1  Atenção: as informações comuns ao relatório e ao formulário eletrônico da 
Plataforma Brasil devem ser iguais. 

5 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (para o responsável) 

5.1  Elaborado conforme orientações descritas nos itens IV.3 e IV.5 da Resolução CNS 
466/1221. 

6 Termo de assentimento (para o participante da pesquisa, criança, adolescente ou 
legalmente incapaz – capaz de compreender e assinar o documento) 

6.1  Elaborado conforme orientações descritas nos itens II.2 e II.24 da Resolução CNS 
466/12. 

7  Termo de autorização para utilização de imagem e/ou som de voz (quando 
pertinente) 

8 Solicitação de dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

8.1  

Na impossibilidade de obtenção do TCLE, o pesquisador deve solicitar a dispensa 
de aplicação do termo, conforme orientação descrita no item IV.8 da Resolução 
CNS 466/12, apresentando justificativa pertinente no campo localizado na aba 5 da 
Plataforma Brasil. 

 

                                                        
20 Cabe destacar que sendo o estudo em unidade de saúde própria da Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP)/Faculdade 
Arthur Sá Earp Neto (Fase), a assinatura deve ser do responsável técnico pelas unidades de saúde. No caso das demais 
unidades de saúde, a assinatura deve ser do dirigente da respectiva esfera (por exemplo: no caso de Munícipio – Secretaria de 
Saúde) 
21 Toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados. Quanto maiores e mais evidentes os 
riscos, maiores devem ser os cuidados para minimizá-los e a proteção oferecida pelo Sistema CEP/CONEP aos participantes. 
Devem ser analisadas possibilidades de danos imediatos ou posteriores, no plano individual ou coletivo. A análise de risco é 
componente imprescindível à análise ética, dela decorrendo o plano de monitoramento que deve ser oferecido pelo Sistema 
CEP/CONEP em cada caso específico. Portanto, é imprescindível que ao preencher a Plataforma Brasil, assim como, ao 
elaborar o TCLE os riscos sejam descritos e se justifiquem pelo benefício esperado. 


