ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE ASSENTIMENTO
LIVRE E ESCLARECIDO – TALE
Não existe um modelo padrão para termo de assentimento sugerido pela
CONEP. As orientações a seguir podem ser úteis para a elaboração do TALE.
No entanto, o pesquisador deverá adaptar o TALE em linguagem clara e
acessível, utilizando-se das estratégias mais apropriadas à cultura, faixa etária,
características individuais, sociais, linguísticas, econômicas, culturais e
autonomia dos convidados a participar da pesquisa.
A Resolução CNS no. 466/12 no seu item II.24 define termo de assentimento
como um documento elaborado em linguagem acessível para os menores ou
para os legalmente incapazes, por meio do qual, após os participantes da
pesquisa serem devidamente esclarecidos, explicitarão sua anuência em
participar da pesquisa, sem prejuízo do consentimento de seus responsáveis
legais, não sendo o registro de sua obtenção necessariamente escrito.
O registro é o meio pelo qual é explicitado o assentimento livre e esclarecido do
participante e o consentimento de seu responsável legal, pois a obtenção do
assentimento não elimina a necessidade do consentimento do responsável.
Deverão ser obtidos o assentimento do participante e consentimento livre e
esclarecido, por meio dos representantes legais do participante da pesquisa,
preservado seu direito à informação e à autonomia, de acordo com a sua
capacidade. O registro pode ser sob a forma escrita, sonora, imagética, ou em
outras formas que atendam às características da pesquisa (abordagens
metodológicas aplicadas) e dos participantes.
Todos os participantes devem ser esclarecidos sobre a natureza da pesquisa,
seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo
que esta possa lhes acarretar, na medida de sua compreensão e respeitados
em suas singularidades.
Para registro de consentimento escrito, é necessário que o TALE seja
elaborado em duas vias, que após o processo de esclarecimento sobre a
pesquisa, devem ser rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu
término, pelo convidado a participar da pesquisa e pelo pesquisador
responsável ou pessoa por ele delegada. Quando houver registro de
consentimento e do assentimento, o pesquisador deverá entregar documento
ao participante e ao seu responsável que contemple as informações previstas
para o consentimento/assentimento livre e esclarecido sobre a pesquisa.
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TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE)
Modelo para crianças e adolescentes (maiores que 6 anos e menores de 18 anos) e para legalmente incapaz.

Você está sendo convidado a participar da pesquisa (título da pesquisa),
coordenada pelo pesquisador (citar o nome do pesquisador responsável). Seus
pais permitiram que você participe. Queremos saber (objetivos da pesquisa
descritos em linguagem acessível à idade do participante). Você só precisa
participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá nenhum problema
se desistir. As crianças que irão participar desta pesquisa têm de (idade) a
(idade) anos de idade. A pesquisa será feita no/a (local da pesquisa), onde as
crianças (descrever o método). Para isso, será usado/a (material), ele é
considerado (a) seguro (a), mas é possível ocorrer (riscos). Caso aconteça algo
errado, você pode nos procurar no endereço (inserir endereço profissional),
pelo telefone (código de área – número do telefone), ou poderá entrar em
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFRJ-Macaé (CEP UFRJMacaé), através do e-mail: cepufrjmacae@gmail.com. Mas há coisas boas que
podem acontecer como.... (benefícios). 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 serão
publicados (explicação da divulgação dos resultados), mas sem identificar as
crianças que participaram.
Consentimento Pós–Informação:
Eu,___________________________________________________________,
fui informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha
colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do
projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Os
pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus
responsáveis. Recebi uma cópia deste documento e li e concordo em participar
da pesquisa.
__________________________________
(Assinatura do menor)

___/___/___
dia mês ano

Impressão do dedo
polegar
Caso não saiba assinar

________________________________________________
(Nome do menor – letra de forma)
__________________________________
(Assinatura do pesquisador)

___/___/___
dia mês ano

_________________________________________________
(Nome do pesquisador – letra de forma)
_________________________________________________
(Assinatura da Testemunha, se necessário)
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