
 
 

TIMBRE DA INSTITUIÇÃO 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DOS MEMBROS DA EQUIPE 

 

Declaramos que no desenvolvimento do projeto de pesquisa [TÍTULO COMPLETO 

DA PESQUISA] cumpriremos os termos da Resolução CNS 466/12 e suas complementares. 

Comprometemo-nos a utilizar os materiais e dados coletados exclusivamente para os fins 

previstos no protocolo e a publicar os resultados sejam eles favoráveis ou não. Declaramos, 

ainda, que não há conflitos de interesses entre as/os pesquisadoras/os e participantes da 

pesquisa. Aceitamos as responsabilidades pela condução científica do projeto em questão. 

Ressaltamos que a coleta de dados da referida pesquisa, sob nossa 

responsabilidade, apenas terá início após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 

 

_____________________ de ____________________ de 20____ 

 

____________________________________________________________ 

[NOME COMPLETO – PESQUISADOR RESPONSÁVEL] 

 

____________________________________________________________ 

[NOME COMPLETO – PESQUISADOR INTEGRANTE DA EQUIPE] 



 
 

TIMBRE DA INSTITUIÇÃO (ONDE SERÁ REALIZADA A PESQUISA) 

 

TERMO DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAL 

 

Declaro para os devidos fins, que o(a) pesquisador(a) [NOME COMPLETO DO(A) 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL], portador(a) do RG nº [NÚMERO DA IDENTIDADE], 

CPF [NÚMERO DO CPF], e demais membros da equipe de pesquisa estão autorizados a 

[Descrever o método de coleta de dados, Ex: realizar entrevistas/aplicar questionários] com 

[Informar a população/sujeitos do estudo] do(a) [NOME COMPLETO DA INSTITUIÇÃO], 

com a finalidade de realizar a pesquisa [TÍTULO COMPLETO DA PESQUISA]. 

Outrossim, tenho conhecimento da pesquisa a ser realizada e fui, previamente, 

informado(a) de como serão utilizados os dados colhidos nesta instituição, bem como de 

que os participantes do estudo também terão acesso às informações, através do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

_____________________ de ____________________ de 20____ 

 

____________________________________________________________ 

[NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO] 
[CARGO/FUNÇÃO] 

[CARIMBO] 



 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE IMAGEM E/OU SOM DE VOZ 

 

Eu, _______________________________________________________, autorizo a 

utilização da minha imagem e/ou som de voz, na qualidade de participante/entrevistado(a) 

no projeto de pesquisa intitulado [TÍTULO COMPLETO DA PESQUISA], sob 

responsabilidade de [NOME COMPLETO DO(A) PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL] 

vinculado(a) ao/à [NOME COMPLETO DA INSTITUIÇÃO A QUAL O PROJETO E/OU O(A) 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL ESTÁ VINCULADO(A). Ex: Curso de Enfermagem da 

Faculdade Arthur Sá Earp Neto]. 

Minha imagem e/ou som de voz serão utilizadas apenas para [Explicitar todas as 

formas de utilização da imagem e/ou som de voz do participante na pesquisa. Ex: análise 

por parte da equipe de pesquisa, apresentações em conferências profissionais e/ou 

acadêmicas, atividades educacionais, etc.].  

Tenho ciência de que não haverá divulgação da minha imagem, nem som de voz por 

qualquer meio de comunicação, sejam elas televisão, rádio ou internet, exceto nas 

atividades vinculadas ao ensino e a pesquisa explicitadas anteriormente. Tenho ciência 

também de que a guarda e demais procedimentos de segurança com relação às imagens 

e/ou sons de voz são de responsabilidade do(a) pesquisador(a) responsável. 

Deste modo, declaro que autorizo, livre e espontaneamente, o uso para fins de 

pesquisa, nos termos acima descritos, da minha imagem e/ou som de voz. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma foi entregue a mim e outra ficará 

com o(a) pesquisador(a) responsável pela pesquisa. 

 

_____________________ de ____________________ de 20____ 

 

_____________________________________________ 

    ASSINATURA DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

_____________________________________________ 

[NOME COMPLETO – PESQUISADOR RESPONSÁVEL] 

 

Polegar direito 
(Quando a pesquisa incluir a 
participação de pessoas que  
não saibam ler e escrever) 

 



 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO [PESQUISA NÃO 
EXPERIMENTAL COM MAIORES DE 18 ANOS E LEGALMENTE CAPAZES] 

 

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa intitulada 
[TÍTULO COMPLETO DA PESQUISA], desenvolvida por [NOME COMPLETO DO(A) 
PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL] e sua equipe. 

O objetivo desta pesquisa é [Indicar o objetivo principal]. Se concordar em participar 
desta pesquisa, você será solicitado(a) a [Explicitar como serão coletados os dados em que 
os participantes estão envolvidos – os procedimentos que serão utilizados na pesquisa, os 
métodos de coleta a serem utilizados, quais informações serão coletadas e se haverá 
registro de áudio ou imagem, e previsão de duração. Todo o texto deve estar em linguagem 
clara e acessível aos participantes da pesquisa, respeitada a natureza da pesquisa, evitando 
reproduzir trechos do projeto. Ex: responder a uma entrevista sobre sua qualidade de vida, 
saúde e hábitos alimentares, com gravação de voz].  

No momento da coleta de dados, buscaremos garantir sua privacidade e interferir o 
mínimo possível nas suas atividades.  

Essa pesquisa apresenta [Explicar os possíveis riscos na participação no estudo. Ex: 
risco mínimo, pois a entrevista não afeta a integridade física dos participantes, no máximo 
pode provocar um desconforto pelo tempo exigido ou até um constrangimento pelo teor dos 
questionamentos]. A sua participação nesta pesquisa poderá [Indicar os benefícios que a 
pesquisa pode trazer. Ex: trazer novas informações e conhecimentos, especialmente em 
relação à sua saúde, beneficiando-o de forma direta ou indireta]. 

Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais, visando assegurar o 
sigilo de sua participação. Você não será identificado quando o material de seu registro for 
utilizado, seja para propósitos de publicação científica ou educativa.  

Sua participação não é obrigatória e não implicará em despesas para você [Caso a 
pesquisa envolva custos para o participante, explicitar a garantia do pagamento ou 
ressarcimento]. A qualquer momento você pode desistir de participar da pesquisa ou retirar 
seu consentimento. Sua recusa ou desistência não trará prejuízo em sua relação com o 
pesquisador ou com a instituição. OU Sua recusa ou desistência não trará prejuízo para o 
seu vínculo ou acompanhamento nesta instituição [EM CASO DE PESQUISAS EM 
SERVIÇOS DE SAÚDE]. 

Em caso de dúvidas ou se você quiser desistir de participar da pesquisa, entre em 
contato com [NOME COMPLETO DO(A) PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL] no 
telefone [NÚMERO COM DDD] ou no seguinte endereço [ENDEREÇO COMPLETO DO 
TRABALHO].  

Se você tiver perguntas com relação aos seus direitos, como participante do estudo, 
também poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 
FMP/FASE/HAC, situado na Av. Barão do Rio Branco, 1003, Centro/Petrópolis, 
telefone (24) 2244-6497, e-mail: cep@fmpfase.edu.br. 

mailto:cep@fmpfase.edu.br


 
 

Li ou alguém leu para mim as informações contidas neste documento antes de 
assiná-lo. Declaro que recebi uma cópia deste termo, tendo todas as minhas dúvidas 
esclarecidas e entendido: os objetivos; a forma de minha participação na pesquisa; os riscos 
e benefícios envolvidos. Dessa forma, concordo em participar desta pesquisa.  

 

_____________________________________________ 

ASSINATURA DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

_____________________ de ____________________ de 20____ 

 

 

 

 

Atesto que expliquei, cuidadosamente, a natureza e o objetivo deste estudo, os 
possíveis riscos e benefícios da participação no mesmo, junto ao participante. Acredito que 
o participante tenha recebido todas as informações necessárias, fornecidas em linguagem 
adequada e compreensível.  

 

_____________________________________________ 

[NOME COMPLETO – PESQUISADOR RESPONSÁVEL] 

 

_____________________ de ____________________ de 20____ 

Polegar direito 
(Quando a pesquisa incluir a 
participação de pessoas que  
não saibam ler e escrever) 

 



 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO [PESQUISA NÃO 
EXPERIMENTAL COM MENORES DE 18 ANOS OU LEGALMENTE INCAPAZES] 

 

Você, na condição de pai/mãe ou responsável legal desta(e) [Ex: criança, 
adolescente ou legalmente incapaz], está sendo convidado(a) a autorizar a participação 
desta(e) como voluntário(a) na pesquisa intitulada [TÍTULO COMPLETO DA PESQUISA], 
desenvolvida por [NOME COMPLETO DO(A) PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL] e sua 
equipe. 

O objetivo desta pesquisa é [Indicar o objetivo principal]. Se concordar em participar 
desta pesquisa, será solicitado(a) que [Detalhar com clareza o método de coleta de dados, 
indicando quais informações serão coletadas e se haverá registro de áudio ou imagem. Ex: 
seu(sua) filho(a) responda a uma entrevista sobre sua qualidade de vida, saúde e hábitos 
alimentares, com gravação de voz].  

No momento da coleta de dados, buscaremos garantir a privacidade do(a) [Ex: 
seu(sua) filho(a)] e interferir o mínimo possível nas suas atividades. 

Essa pesquisa apresenta [Explicar os possíveis riscos na participação no estudo. Ex: 
risco mínimo, pois a entrevista não afeta a integridade física dos participantes, no máximo 
pode provocar um desconforto pelo tempo exigido ou até um constrangimento pelo teor dos 
questionamentos]. A participação do(a) [Ex: seu(sua) filho(a)] nesta pesquisa poderá [Indicar 
os benefícios que a pesquisa pode trazer. Ex: trazer novas informações e conhecimentos, 
especialmente em relação à sua saúde, beneficiando-o de forma direta ou indireta]. 

Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais, visando assegurar o 
sigilo da participação do(a) [Ex: seu(sua) filho(a)]. Vocês não serão identificados quando o 
material de seu registro for utilizado, seja para propósitos de publicação científica ou 
educativa.  

A participação do(a) [Ex: seu(sua) filho(a)] não é obrigatória e não implicará em 
despesas para vocês [Caso a pesquisa envolva custos para o participante, explicitar a 
garantia do pagamento ou ressarcimento]. A qualquer momento [Ex: seu(sua) filho(a)] pode 
desistir de participar da pesquisa e você pode retirar seu consentimento. Sua recusa ou 
desistência não trará nenhum prejuízo na relação do(a) [Ex: seu(sua) filho(a)] com o 
pesquisador ou com a instituição. OU Sua recusa ou desistência não trará prejuízo para o 
vínculo do(a) [Ex: seu(sua) filho(a)] ou acompanhamento dele(a) nesta instituição [EM 
CASO DE PESQUISAS EM SERVIÇOS DE SAÚDE]. 

Em caso de dúvidas ou se [Ex: seu(sua) filho(a)] quiser desistir de participar da 
pesquisa, entre em contato com [NOME COMPLETO DO(A) PESQUISADOR(A) 
RESPONSÁVEL] no telefone [NÚMERO COM DDD] ou no seguinte endereço [ENDEREÇO 
COMPLETO DO TRABALHO].  

Se você tiver perguntas com relação aos seus direitos, como participante do estudo, 
também poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da  

 



 
 

FMP/FASE/HAC, situado na Av. Barão do Rio Branco, 1003, Centro/Petrópolis, 
telefone (24) 2244-6497, e-mail: cep@fmpfase.edu.br. 

 

Li ou alguém leu para mim as informações contidas neste documento antes de 
assiná-lo. Declaro que recebi uma cópia deste termo, tendo todas as minhas dúvidas 
esclarecidas e entendido: os objetivos; a forma da participação do(a) [Ex: meu(minha) 
filho(a)] na pesquisa; os riscos e benefícios envolvidos. Dessa forma, autorizo a participação 
dele(a) nesta pesquisa.  

 

_____________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

 

 

_____________________ de ____________________ de 20____ 

 

 

Atesto que expliquei, cuidadosamente, a natureza e o objetivo deste estudo, os 
possíveis riscos e benefícios da participação no mesmo, junto ao pai/mãe ou responsável 
legal do participante. Acredito que o participante tenha recebido todas as informações 
necessárias, fornecidas em linguagem adequada e compreensível.  

 

_____________________________________________ 

[NOME COMPLETO – PESQUISADOR RESPONSÁVEL] 

 

_____________________ de ____________________ de 20____ 

 

Polegar direito 
(Quando a pesquisa incluir a 
participação de pessoas que  
não saibam ler e escrever) 

 

mailto:cep@fmpfase.edu.br


 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO [PESQUISA NÃO EXPERIMENTAL  
COM MENORES DE 18 ANOS OU LEGALMENTE INCAPAZES] 

 

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa [TÍTULO 
COMPLETO DA PESQUISA]. 

Queremos saber sobre [Indicar o objetivo principal]. Você não precisa participar da 
pesquisa se não quiser, é um direito seu, não terá nenhum problema se desistir. A pesquisa 
será feita [Informar em linguagem acessível o método de coleta de dados, indicando quais 
informações serão coletadas e se haverá registro de áudio ou imagem. Ex: responder a uma 
entrevista sobre sua qualidade de vida, saúde e hábitos alimentares, com gravação de voz].  

Essa pesquisa apresenta [Explicar os possíveis riscos na participação no estudo. Ex: 
risco mínimo, pois a entrevista não afeta a integridade física dos participantes, no máximo 
pode provocar um desconforto pelo tempo exigido ou até um constrangimento pelo teor dos 
questionamentos]. Mas uma coisa boa que pode acontecer é [Indicar os benefícios que a 
pesquisa pode trazer. Ex: trazer novas informações e conhecimentos, especialmente em 
relação à sua saúde, beneficiando-o de forma direta ou indireta]. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras 
pessoas. Os resultados da pesquisa serão divulgados em eventos científicos e publicados 
em revistas, mas sem identificar quem participou da pesquisa. Se você tiver alguma dúvida, 
você pode me perguntar.  

Declaro que recebi uma cópia deste termo e que entendi para que essa pesquisa 
será feita e como vou participar dela, assim como as coisas ruins e as coisas boas que 
podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que é um direito meu, a 
qualquer momento, dizer “não” e desistir, sem nenhum problema por conta disso. Os 
pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus pais/responsáveis. 
Declaro que concordo em participar desta pesquisa.  

 

 

_____________________________________________ 

ASSINATURA DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

_____________________ de ____________________ de 20____ 

 

 

 

 

 

Polegar direito 
(Quando a pesquisa incluir a 
participação de pessoas que  
não saibam ler e escrever) 

 



 
 

Atesto que expliquei, cuidadosamente, a natureza e o objetivo deste estudo, os 
possíveis riscos e benefícios da participação no mesmo, junto ao participante. Acredito que 
o participante tenha recebido todas as informações necessárias, fornecidas em linguagem 
adequada e compreensível.  

 

 

_____________________________________________ 

[NOME COMPLETO – PESQUISADOR RESPONSÁVEL] 

 

_____________________ de ____________________ de 20____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO [PESQUISA EXPERIMENTAL 
COM MAIORES DE 18 ANOS E LEGALMENTE CAPAZES] 

 

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa intitulada 
[TÍTULO COMPLETO DA PESQUISA], desenvolvida por [NOME COMPLETO DO(A) 
PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL] e sua equipe. O objetivo desta pesquisa é [Indicar o 
objetivo principal]. 

Sua participação é importante, porém, você deve aceitar participar da pesquisa 
apenas se sentir seguro. Leia atentamente as informações abaixo e faça, se desejar, 
qualquer pergunta para esclarecimento antes de concordar.  

Envolvimento na pesquisa: A pesquisa será realizada [Explicitar como serão 
coletados os dados em que os participantes estão envolvidos – os procedimentos que serão 
utilizados na pesquisa, os métodos de coleta a serem utilizados e previsão de duração. 
Caso seja pesquisa clínica, informar a possibilidade de inclusão em grupo controle ou 
experimental, quando aplicável. Todo o texto deve estar em linguagem clara e acessível, 
aos participantes da pesquisa, respeitada a natureza da pesquisa, evitando reproduzir 
trechos do projeto].  

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução N°. 466/2012 do Conselho Nacional de 
Saúde [Avaliar se a pesquisa está enquadrada na Resolução]. 

Riscos, desconfortos e benefícios: A participação nesta pesquisa não infringe as 
normas legais e éticas, contudo, podem ocorrer [Especificar aqui possíveis riscos e 
desconfortos gerados especificamente durante a pesquisa. Obs.: nenhuma pesquisa está 
isenta de riscos, e todos devem ser listados, a saber: risco da pesquisa é considerado 
qualquer possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social ou 
cultural do ser humano, em qualquer pesquisa e dela decorrente. Acrescentar ainda as 
providências e cautelas a serem empregadas para evitar situações que possam causar 
danos, considerando as características do participante da pesquisa. Apresentar garantia de 
acompanhamento e assistência gratuita, imediata, integral e pelo tempo que for necessário 
aos participantes da pesquisa de danos decorrentes da pesquisa]. Este estudo lhe oferece o 
benefício de [Explicitar qual benefício direto será garantido ao participante da pesquisa, se 
houver]. Indiretamente, espera-se que a pesquisa possa [Dizer no que a pesquisa irá 
contribuir indiretamente para o participante].  

Garantias financeiras: [Se já houver despesa prevista, informar quais são e como 
será o custeio. Todas as despesas que venham a ocorrer com a pesquisa deverão ser 
ressarcidas].  

Você tem liberdade de se recusar a participar e ainda de se recusar a continuar 
participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo.  

 

 



 
 

Confidencialidade: É garantida a manutenção do sigilo e da privacidade dos 
participantes da pesquisa, mesmo após o término da pesquisa. Somente o(s) 
pesquisador(es) terão conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la 
em sigilo ao publicar os resultados. [Informar como os dados serão guardados para garantir 
a confidencialidade]. 

É garantido ainda que você terá acesso aos resultados com o(s) pesquisador(es). 
Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa com o(s) 
pesquisador(es) do projeto e, para quaisquer dúvidas éticas, poderá entrar em contato com 
o Comitê de Ética em Pesquisa. Os contatos estão descritos no final deste termo. 

Este documento foi elaborado em duas vias de igual teor, que serão assinadas e 
rubricadas em todas as páginas, uma das quais ficará com o(a) senhor(a) e a outra com o(s) 
pesquisador(es). 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 
participar desta pesquisa.  

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 

_______________________ de ____________________ de 20____ 

 

 

_______________________________________________________ 

ASSINATURA DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

[NOME DA TESTEMUNHA (Quando aplicável na pesquisa)] 
(Quando a pesquisa incluir a participação de pessoas que não  

saibam ler e escrever, neste caso deverá ter testemunha) 

 

_______________________________________________________ 

ASSINATURA DA TESTEMUNHA (Quando aplicável na pesquisa) 

 

[NOME DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DO TCLE] 

 

_______________________________________________________ 

ASSINATURA DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DO TCLE 

 

 

Polegar direito 
(Quando a pesquisa incluir a 
participação de pessoas que  
não saibam ler e escrever) 

 



 
 

Pesquisador Responsável: Nome, endereço, e-mail e contato(s) telefônico(s).  

Demais pesquisadores da equipe de pesquisa: Nomes (Se houver). 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar 
o Comitê de Ética em Pesquisa da FMP/FASE/HAC, situado na Av. Barão do Rio 
Branco, 1003, Centro/Petrópolis, telefone (24) 2244-6497, e-mail: cep@fmpfase.edu.br. 

mailto:cep@fmpfase.edu.br


 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO [PESQUISA EXPERIMENTAL 
COM MENORES DE 18 ANOS OU LEGALMENTE INCAPAZES]  

 

Você, na condição de pai/mãe ou responsável legal desta(e) [Ex: criança, 
adolescente ou pessoa], está sendo convidado(a) a autorizar a participação desta(e) como 
voluntário(a) na pesquisa intitulada [TÍTULO COMPLETO DA PESQUISA], desenvolvida por 
[NOME COMPLETO DO(A) PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL] e sua equipe.  

A participação é importante, porém, você não deve autorizá-lo(a) a participar contra a 
vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça, se desejar, qualquer pergunta 
para esclarecimento antes de concordar.  

Envolvimento na pesquisa: A pesquisa será realizada [Explicitar como serão 
coletados os dados em que os participantes estão envolvidos – os procedimentos que serão 
utilizados na pesquisa, os métodos de coleta a serem utilizados e previsão de duração. 
Caso seja pesquisa clínica, informar a possibilidade de inclusão em grupo controle ou 
experimental, quando aplicável. Todo o texto deve estar em linguagem clara e acessível aos 
participantes da pesquisa, respeitada a natureza da pesquisa, não reproduzindo trechos do 
projeto].  

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução N°. 466/2012 do Conselho Nacional de 
Saúde [Avaliar se a pesquisa está enquadrada na Resolução]. 

Riscos, desconfortos e benefícios: a participação nesta pesquisa não infringe as 
normas legais e éticas, contudo, podem ocorrer [Especificar aqui possíveis riscos e 
desconfortos gerados especificamente durante a pesquisa. Obs.: nenhuma pesquisa está 
isenta de riscos, e todos devem ser listados, a saber: risco da pesquisa é considerado 
qualquer possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social ou 
cultural do ser humano, em qualquer pesquisa e dela decorrente. Acrescentar ainda as 
providências e cautelas a serem empregadas para evitar situações que possam causar 
danos, considerando as características do participante da pesquisa. Apresentar garantia de 
acompanhamento e assistência gratuita, imediata, integral e pelo tempo que for necessário 
aos participantes da pesquisa de danos decorrentes da pesquisa]. Este estudo oferece a 
ele(a) o benefício de [Explicitar qual benefício direto será garantido ao participante da 
pesquisa, se houver]. Indiretamente, espera-se que a pesquisa possa [Dizer no que a 
pesquisa irá contribuir indiretamente para o participante].  

Garantias éticas: A participação deste(a) [Ex: criança, adolescente ou pessoa] não 
é obrigatória e não implicará em despesas para vocês. Todas as despesas que venham a 
ocorrer com a pesquisa serão ressarcidas. [Se já houver despesa prevista informar quais 
são e como será o custeio]. É garantido ainda o direito a indenização diante  eventuais 
danos decorrentes da pesquisa. 

A qualquer momento o(a) [Ex: criança, adolescente ou pessoa] pode desistir de 
participar da pesquisa e você pode retirar seu consentimento. A recusa ou desistência não 
trará nenhum prejuízo na relação com o pesquisador ou com a instituição. OU A recusa ou  



 
 

desistência não trará prejuízo para o vínculo ou acompanhamento dele(a) nesta instituição 
[EM CASO DE PESQUISAS EM SERVIÇOS DE SAÚDE, colocar o nome da instituição]. 

Confidencialidade: é garantida a manutenção do sigilo e da privacidade dos 
participantes da pesquisa, mesmo após o término da pesquisa. Somente o(s) 
pesquisador(es) terão conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la 
em sigilo ao publicar os resultados. [Informar como os dados serão guardados para garantir 
a confidencialidade].  

É garantido ainda que vocês terão acesso aos resultados com o(s) pesquisador(es). 
Sempre que quiser poderão pedir mais informações sobre a pesquisa com o(s) 
pesquisador(es) do projeto e, para quaisquer dúvidas éticas, poderão entrar em contato com 
o Comitê de Ética em Pesquisa. Os contatos estão descritos no final deste termo. 

Este documento foi elaborado em duas vias de igual teor, que serão assinadas e 
rubricadas em todas as páginas, uma das quais ficará com o(a) senhor(a) e a outra com o(s) 
pesquisador(es). 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 
participação do(a) [Ex: criança, adolescente ou pessoa] nesta pesquisa. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 

_______________________ de ____________________ de 20____ 

 

 

[NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL] 

 

_______________________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

 

[NOME DA TESTEMUNHA (Quando aplicável na pesquisa)] 

(Quando a pesquisa incluir a participação de pessoas que não  
saibam ler e escrever, neste caso deverá ter testemunha) 

 

_______________________________________________________ 

ASSINATURA DA TESTEMUNHA (Quando aplicável na pesquisa) 

 

 

[NOME DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DO TCLE] 

Polegar direito 
(Quando a pesquisa incluir a 
participação de pessoas que  
não saibam ler e escrever) 

 



 
 

 

_______________________________________________________ 

ASSINATURA DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DO TCLE 

 

Pesquisador Responsável: Nome, endereço, e-mail e contato(s) telefônico(s).  

Demais pesquisadores da equipe de pesquisa: Nomes (se houver). 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar 
o Comitê de Ética em Pesquisa da FMP/FASE/HAC, situado na Av. Barão do Rio 
Branco, 1003, Centro/Petrópolis, telefone (24) 2244-6497, e-mail: cep@fmpfase.edu.br. 

mailto:cep@fmpfase.edu.br


 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO [PESQUISA EXPERIMENTAL  
COM MENORES DE 18 ANOS OU LEGALMENTE INCAPAZES] 

 

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa [TÍTULO 
COMPLETO DA PESQUISA]. 

Queremos saber sobre [Indicar o objetivo principal]. Você não precisa participar da 
pesquisa se não quiser, é um direito seu, não terá nenhum problema se desistir. A pesquisa 
será feita [Informar em linguagem acessível o método de coleta de dados, indicando quais 
informações serão coletadas e se haverá registro de áudio ou imagem. Ex: responder a uma 
entrevista sobre sua qualidade de vida, saúde e hábitos alimentares, com gravação de voz].  

Essa pesquisa apresenta [Explicar os possíveis riscos na participação no estudo. Ex: 
risco mínimo, pois a entrevista não afeta a integridade física dos participantes, no máximo 
pode provocar um desconforto pelo tempo exigido ou até um constrangimento pelo teor dos 
questionamentos]. Mas uma coisa boa que pode acontecer é [Indicar os benefícios que a 
pesquisa pode trazer. Ex: trazer novas informações e conhecimentos, especialmente em 
relação à sua saúde, beneficiando-o de forma direta ou indireta]. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras 
pessoas. Os resultados da pesquisa serão divulgados em eventos científicos e publicados 
em revistas, mas sem identificar quem participou da pesquisa. Se você tiver alguma dúvida, 
você pode me perguntar.  

Declaro que recebi uma cópia deste termo e que entendi para que essa pesquisa 
será feita e como vou participar dela, assim como as coisas ruins e as coisas boas que 
podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que é um direito meu, a 
qualquer momento, dizer “não” e desistir, sem nenhum problema por conta disso. Os 
pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus pais/responsáveis. 
Declaro que concordo em participar desta pesquisa.  

 

_____________________________________________ 

ASSINATURA DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

_____________________ de ____________________ de 20____ 

 

 

 

 

 

 

Polegar direito 
(Quando a pesquisa incluir a 
participação de pessoas que  
não saibam ler e escrever) 

 



 
 

Atesto que expliquei, cuidadosamente, a natureza e o objetivo deste estudo, os 
possíveis riscos e benefícios da participação no mesmo, junto ao participante. Acredito que 
o participante tenha recebido todas as informações necessárias, fornecidas em linguagem 
adequada e compreensível.  

 

_____________________________________________ 

[NOME COMPLETO – PESQUISADOR RESPONSÁVEL] 

 

_____________________ de ____________________ de 20____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TIMBRE DA INSTITUIÇÃO 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO SUPORTE ASSISTENCIAL 
 [INSTITUCIONAL OU/E PROFISSIONAL DE REFERÊNCIA PARA INTERCORRÊNCIAS 

ADVINDAS E/OU IDENTIFICADAS NA PESQUISA] 

 

Declaro para os devidos fins, que o(a) pesquisador(a) [NOME COMPLETO DO(A) 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL], portador(a) do RG nº [NÚMERO DA IDENTIDADE], 

CPF [NÚMERO DO CPF], e demais membros da equipe de pesquisa estão autorizados a 

encaminhar para a [NOME COMPLETO DA INSTITUIÇÃO, se aplicável] os participantes da 

pesquisa [TÍTULO COMPLETO DA PESQUISA] que apresentarem [Descrever as condições 

pelas quais os participantes serão encaminhados], com a finalidade de realizarem [Informar 

o suporte que será ofertado aos participantes]. 

 

 

_____________________ de ____________________ de 20____ 

 

____________________________________________________________ 

[NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL] 
[CARGO/FUNÇÃO/PROFISSÃO] 

[CARIMBO] 



 
 

TIMBRE DA INSTITUIÇÃO (QUE ESTÁ CEDENDO O MATERIAL) 

 

TERMO DE CESSÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA PESQUISA 

 

Autorizo o(a) pesquisador(a) [NOME COMPLETO DO(A) PESQUISADOR(A) 

RESPONSÁVEL], na utilização de [Especificar o material biológico] pertencentes à [NOME 

COMPLETO DA INSTITUIÇÃO QUE ESTÁ CEDENDO O MATERIAL], situada no endereço 

[ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO], em respeito à legislação de amparo, Lei no 9.434 de 04 de 

fevereiro de 1997, e à Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de 

Saúde/Ministério da Saúde. As amostras serão utilizadas na realização da pesquisa 

intitulada [TÍTULO DA PESQUISA]. 

A liberação do material ocorrerá após a aprovação do protocolo de pesquisa pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da FMP/Fase. O pesquisador responsável receberá o material 

biológico armazenado com suas informações associadas, assumindo a responsabilidade 

pela sua guarda e utilização, pela garantia do respeito à pessoa e à confidencialidade das 

informações obtidas em sua pesquisa. 

É de responsabilidade do pesquisador responsável disponibilizar uma cópia do 

projeto científico para arquivamento na [NOME COMPLETO DA INSTITUIÇÃO QUE ESTÁ 

CEDENDO O MATERIAL], assim como proceder a devolução do material cedido após seu 

uso. 

 

_____________________ de ____________________ de 20____ 

 

______________________________________________________ 

[NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR/COORDENAÇÃO] 
[E-MAIL] 

[TELEFONE DO SERVIÇO – SETOR] 
[CARIMBO] 



 
 

SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DO REGISTRO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO (TCLE) [TERMO EXCLUSIVO PARA PESQUISAS EM CIÊNCIAS 

HUMANAS E SOCIAIS] 

 

Eu, [NOME COMPLETO DO(A) PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL], pesquisador 

responsável pelo projeto de pesquisa [TÍTULO DA PESQUISA], que será desenvolvido 

[Descrever sucintamente o método do estudo] considerando o descrito na Resolução CNS 

510/16, solicito ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Petrópolis/ 

Faculdade Arthur Sá Earp Neto/ Hospital de Ensino Alcides Carneiro a dispensa do registro 

de consentimento livre e esclarecido, considerando que [Descrever a justificativa para 

dispensa].  

Estou ciente de que a dispensa do registro de consentimento ou de assentimento 

não me isenta do processo de consentimento, salvo nos casos previstos na Resolução 510 

de 07 de abril de 2016 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. Declaro que 

conheço e cumprirei as normas vigentes expressas na referida resolução. 

 

 

_____________________ de ____________________ de 20____ 

 

______________________________________________________ 

[NOME COMPLETO – PESQUISADOR RESPONSÁVEL] 



 
 

SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Eu, [NOME COMPLETO DO(A) PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL], pesquisador 

responsável pelo projeto de pesquisa [TÍTULO DA PESQUISA], que será desenvolvido 

[Descrever sucintamente o método do estudo] considerando o descrito na Resolução CNS 

466/12, solicito ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Petrópolis/ 

Faculdade Arthur Sá Earp Neto/ Hospital de Ensino Alcides Carneiro a dispensa da 

apresentação do TCLE, considerando que [Descrever a justificativa para dispensa. Observar 

que não é justificativa à dispensa de TCLE por tratar-se de estudo com dados obtidos em 

prontuários. Nesse caso, deverão ser descritas as dificuldades de acesso ao participante da 

pesquisa. Deverá estar clara a explicação das causas que impossibilitam a obtenção do 

consentimento do participante]. 

Declaro que conheço e cumprirei as normas vigentes expressas na Resolução 466 

de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde e em suas 

complementares. 

 

_____________________ de ____________________ de 20____ 

 

_____________________________________________ 

[NOME COMPLETO – PESQUISADOR RESPONSÁVEL]



 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1. O TCLE deve ser escrito em linguagem clara e acessível ao participante e ser breve 
(idealmente ter no máximo duas páginas, incluindo a parte das assinaturas).  

2. Para pesquisas com crianças, adolescentes ou legalmente incapazes o TCLE deverá ter 
escrita direcionada aos seus responsáveis legais, informando sempre com quem cada etapa 
do estudo será realizada. Ainda, para essas pesquisas deverá ser emitido termo de 
assentimento. 

3. O TCLE deve ser elaborado em duas vias, rubricadas em todas as suas páginas e 
assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa, ou por seu 
representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou pela(s) pessoa(s) por ele 
delegada(s), devendo as páginas de assinaturas estar na mesma folha. Em ambas as vias 
deverão constar o endereço e contato telefônico ou outro, dos responsáveis pela pesquisa e 
do CEP local e da CONEP, quando pertinente. 

 


