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 Rubrica do pesquisador____________  Rubrica do participante________________ 

 

 

 

 

 

 

Termo de Assentimento informado –  crianças/ adolescentes entre 12 e 18 anos 

 

Título do projeto:  

Instituição: Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 

Fernandes Figueira 

Pesquisador responsável: 

 

 

Assentimento informado para __________________________________________ 

Você que tem (XXXX) está sendo convidado a participar de uma pesquisa sobre 

XXXXX.  

 

Estamos convidando você e todas as crianças e adolescentes entre 12 e 18 anos que tem 

(XXX) para participar desta pesquisa. Discutimos esta pesquisa com seus pais ou 

responsáveis e eles sabem que também estamos conversando com você para ver se você 

concorda em participar da pesquisa. Seus pais ou responsáveis também irão assinar um 

documento como este.    

 

Você pode discutir qualquer coisa deste documento com seus pais, amigos ou qualquer 

um com quem você se sentir a vontade de conversar. Pode haver algumas palavras que 

não entenda ou coisas que você queira que eu explique mais detalhadamente porque 

você ficou interessado ou preocupado. Por favor, peça a qualquer momento e eu 

explicarei.   

   

Durante a pesquisa, deverá fazer XXXX (exames, consultas entrevista, etc): 

 

 

Não falaremos para outras pessoas que você está nesta pesquisa e também não daremos 

nenhuma informação sobre você para qualquer um que não trabalhe na pesquisa. Os 

resultados dos seus exames estarão no seu prontuário. 

  

As informações sobre você serão coletadas na pesquisa e ninguém, exceto os 

investigadores poderão ter acesso a elas. Qualquer informação sobre você terá um 

número ao invés de seu nome. Só os investigadores saberão qual é o seu número e 

manteremos em sigilo.  
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 Rubrica do pesquisador____________  Rubrica do participante________________ 

 

 

Quando terminarmos a pesquisa, nós sentaremos com você e seus pais e falaremos 

sobre o que aprendemos com a pesquisa e como ela pode ajudar você. Eu também lhe 

darei um papel com os resultados por escrito. Depois, iremos falar com mais cientistas e 

outros profissionais, sobre a pesquisa. Faremos isto escrevendo e compartilhando 

relatórios e indo para as reuniões com pessoas que estão interessadas no trabalho que 

fazemos.  

 

Este documento será emitido em duas vias, uma para o pesquisador e outra para você. 

 

Eu entendi que a pesquisa é sobre XXX, e concordo em participar.  

 

Eu entendi que farei (procedimentos/exame/entrevista/consulta/etc). 

 

 

 

Assinatura da criança/adolescente:_________________________________________ 

Assinatura dos pais/responsáveis:__________________________________________ 

Ass. Pesquisador:_______________________________________________________ 

Dia/mês/ano:__________________________________________________________ 

 

 


