
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO   

  

✓ Não poderá ter espaços na confecção do documento (a estrutura do 

documento abaixo é um modelo, e não deve ser realizada em 

tópicos);  

✓ Os pesquisadores deverão elaborar um texto único sem destacar os 

tópicos abaixo;  

✓ O participante deve fazer uma rubrica em todas as páginas do 

documento;  

✓ O documento deve ser elaborado em duas vias.  

Obrigada pelo seu interesse em participar do estudo  

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”.  

Pesquisador  responsável: (Nome do Professor Orientador)  

Pesquisador (es) assistente (s): (Demais pesquisadores envolvidos no 

projeto)  

1. Justificativa e objetivo  

(descrever os objetivos do seu estudo, com linguagem clara, 

preferencialmente com termos coloquiais)   

2. Descrição breve dos procedimentos a serem conduzidos:  

(deverão ser descritos de forma simples, com linguagem clara, 

preferencialmente com termos coloquiais)  

3. Descrição de qualquer procedimento que possa causar desconforto ou 

inconveniência para o participante:  



(este tópico deve estar de acordo com os procedimentos mencionados no 

projeto de pesquisa e na plataforma brasil)  

4. Riscos esperados com esse estudo:  
(este tópico deve estar de acordo com os riscos mencionados no projeto 

de pesquisa e na plataforma brasil de acordo com a resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde)  

5. Benefícios esperados com esse estudo:  

(este tópico deve estar de acordo com os benefícios mencionados no 

projeto de pesquisa e na plataforma brasil)  

6. Uso dos resultados da pesquisa:  

(mencionar que os dados poderão ser utilizados em publicações (artigos 

científicos, resumos de congresso), mas que a identidade do sujeito será 

mantida em sigilo))  

DIREITOS DO PARTICIPANTE  

Ao participante será permitido se desligar a qualquer tempo do referido estudo, 

sem que isto lhe traga prejuízo moral ou financeiro. Sua participação é de caráter 

voluntário e gratuito.  

A partir destas informações, se for se sua vontade participar deste estudo, favor 

preencher o consentimento abaixo:  

CONSENTIMENTO  

Declaro que li e entendi a informação contida acima e que todas as dúvidas foram 

esclarecidas. Desta forma, eu ______________________________ concordo 

em participar deste estudo.  

  



________________________________  

Assinatura do voluntário  

  

_______________________________  

Assinatura do pesquisador    

Juiz de Fora, ___/ ___/ _____  

Telefones e endereços para contato:  

 Pesquisadores envolvidos  (endereço e telefones de contato de todos)  

Em caso de dúvida de caráter ético, entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora -  

SUPREMA  

Endereço: Alameda Salvaterra, nº 200 bairro Salvaterra, CEP 36.033-003 – 

Juiz de Fora - MG 

Horário de funcionamento: 7h00 às 16h00 horas de segunda a sexta  

Telefone: (32) 21015015 


