
 
 

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

