
TERMO DE ASSENTIMENTO
(Elaborado de acordo com a Resolução 510/2016-CNS/CONEP)

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada (título 
completo da pesquisa)sob minha responsabilidade e do orientador Professor 
(Nome completo do orientador)cujo (s) objetivo (s) é (são)  (descrever os 
objetivos da pesquisa em linguagem clara e acessível). 

Para realização deste trabalho usaremos o(s) seguinte(s) método(s):
explicar o tipo de instrumento e/ou procedimento a serem usados, descritos em 
linguagem clara e acessível a compreensão domenor, tais como: questionários, 
entrevistas, coleta de material biológico, todo e qualquer tipo de mídia, etc. 

Seu nome assim como todos os dados que lhe identifiquem serão 
mantidos sob sigilo absoluto, antes, durante e após o término do estudo. 

Quanto aos riscos e desconfortos, (deve ser informado se a metodologia 
utilizada para a coleta de dados pode ocasionar algum desconforto de origem 
física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual).

Caso você venha a sentir algo dentro desses padrões, comunique ao 
pesquisador para que sejam tomadas as devidas providências (indicar 
providências a serem tomadas de acordo com o tipo de desconforto). 

Os benefícios esperados com o resultado desta pesquisa são (descrever 
claramente todos os benefícios que se pode obter com a pesquisa em beneficio 
do sujeito e/ou da população estudada). No curso da pesquisa você tem os 
seguintes direitos: a) garantia de esclarecimento e resposta a qualquer 
pergunta; b) liberdade de abandonar a pesquisa a qualquer momento, mesmo 
que seu pai ou responsável tenha consentido sua participação, sem prejuízo 
para si ou para seu tratamento (se for o caso); c) garantia de que caso haja 
algum dano a sua pessoa, os prejuízos serão assumidos pelos pesquisadores 
ou pela instituição responsável inclusive acompanhamento médico e hospitalar 
(se for o caso). 

Caso haja gastos adicionais, os mesmos serão absorvidos pelo 
pesquisador. Nos casos de dúvidas você deverá falar com seu responsável, 
para que ele procure os pesquisadores, a fim de resolver seu problema 
(informar nome, endereço profissional e telefone do pesquisador responsável e 
de toda equipe). 

Assentimento Livre e Esclarecido

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa 
(TÍTULO DA PESQUISA), que tem o/s objetivo (s). Entendi as coisas ruins e as 
coisas boas que podem acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, 
mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir que ninguém vai 
ficar furioso. Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os 
meus responsáveis. Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e 
concordo em participar da pesquisa. 

Local , ____de _________de __________. 



___________________________       ____________________________ 
Assinatura do menor                  Assinatura do (a) pesquisador (a)


