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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 
ATENÇÃO: O (a) pesquisador(a) deverá fazer as adequações necessárias neste termo de assentimento, 

conforme as especificidades da sua pesquisa, e apagar esta mensagem. O TALE deverá conter as informações 

abaixo, apresentadas de forma clara e linguagem acessível, não podendo haver espaços em branco entre os 

parágrafos. As linhas de assinatura não podem ficar isoladas em uma página em separado. 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa inserir aqui o título da pesquisa. Queremos saber inserir 

aqui o objetivo da pesquisa, em uma linguagem leiga, adequada à capacidade de compreensão dos participantes 

da pesquisa.  

As pessoas que irão participar desta pesquisa têm de ____ a ____ anos de idade. A pesquisa será feita no(a) 

informar o nome da instituição onde a pesquisa será realizada. Durante a pesquisa, você inserir aqui quais as 

atividades nas quais o(a) participante se envolverá, por ocasião da sua participação na pesquisa (responder a 

questionários, participar de oficinas, conceder entrevistas, participar de rodas de conversa, entre outras). Seja 

objetivo. Para isso, será usado inserir aqui o que será usado para a realização da pesquisa (ex: caneta, lápis, 

borracha, papel e um gravador de áudio). O uso de repetir o que será usado para a realização da pesquisa é 

considerado seguro, mas é possível você se sentir inserir aqui os riscos da pesquisa em uma linguagem 

compreensível para o participante em uma ou mais atividades. Caso aconteça algo errado, você pode procurar 

o(a) pesquisador(a) inserir aqui o nome do(a) pesquisador(a) principal pelo telefone inserir aqui o número 

do(a) pesquisador(a) principal com DDD. Mas há coisas boas que podem acontecer, pois essa pesquisa pode 

contribuir para inserir aqui os benefícios da pesquisa para o (a) participante. 

Você não precisa participar desta pesquisa se não quiser. Ninguém ficará irritado(a) ou chateado(a) com você 

se você disser “não”: a escolha é sua. Você pode pensar nisto e falar depois se você quiser. Você pode dizer 

“sim” agora e mudar de ideia depois e tudo continuará bem. É importante que você converse com seus 

responsáveis sobre a sua decisão. Saiba o que eles acham, fale a eles o que pretende fazer, se quer ou não 

participar. Você tem o tempo que precisar para isso. Também pode discutir com o(a) pesquisador(a), quando 

quiser. Ele(a) responderá todas as suas dúvidas, em qualquer momento. 

Você não receberá nenhum dinheiro nem terá que pagar nada para participar da pesquisa. Ninguém saberá que 

você está participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações 

que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar as pessoas que 

participaram da pesquisa.   

 

ASSENTIMENTO 

 

Eu ______________________________________________________ li este termo e aceito participar da 

pesquisa.  

 

Assinatura do(a) participante 
Data: ___/___/_____ 

 

Eu, ________________________________________ obtive de forma apropriada e voluntária o Assentimento 

Livre e Esclarecido do participante da pesquisa. 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a). 
Data: ___/___/_____ 

 

 

 

 
 


