
 
 

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____ 

 

 


