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O Consentimento Informado é um processo que tem como parte  
integrante a assinatura do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido – TALE 
quando os sujeitos de pesquisa estiverem entre 6 e 16anos.. Desde 12 de 
Dezembro de 2012 a resolução CNS Nº 466 resolve diretriz e normas 
regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, incluindo o TALE. 

Cabe ressaltar que a partir da data em que entrou em vigor a Resolução 
CNS 466, foram revogadas as seguintes Resoluções CNS 196/96, 303/2000 e 
404/2008. 

Na referida resolução item II parágrafo 24 o “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”. 

Considerações sobre o Processo de Consentimento Livre e Esclarecido – 
PCLE - (item IV da resolução 466) é definido a necessidade de todos os 
participantes/sujeitos de pesquisa manifestem a sua anuência à participação na 
pesquisa de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida. Nesse intuito faz-se 
necessário a seguintes etapas: (i) convite do sujeito de pesquisa candidato a 
participar do protocolo mediante apresentação da pesquisa e esclarecimentos 
gerais (definidos nos subitens contidos em IV.1. da RE CNS 466; (ii) o 
pesquisador responsável, ou pessoa por ele delegada, deverá apresentar, ao 
menor de idade convidado para participar da pesquisa o TALE para que seja lido 
e compreendido, antes da concessão do seu consentimento livre e esclarecido. O 
início da participação do menor de idade sujeito de pesquisa, no protocolo de 
pesquisa, deve ocorrer após a assinatura do TALE pelo sujeito de pesquisa e do 
TCLE pelo responsável legal. 

Segundo o CEP-PUCRS são características imprescindíveis a um TALE: 
escrita clara e objetiva para o sujeito de pesquisa; uso de linguagem e 
expressões que possam compreendidas de forma a evitar interpretações dúbias 
por parte de sujeito de pesquisa; uso de linguagem que não constranja o sujeito 
de pesquisa, apresentando o TALE como um convite ao sujeito candidato a 
participar da pesquisa, sendo adaptado à cultura local, tomando o especial 
cuidado para que seja de fácil leitura e compreensão. 

Sugere-se fortemente que os TALE iniciem com um parágrafo introdutório 
conciso que utilize uma linguagem clara mostrando o caráter de convite do 
mesmo. 

Como o TALE deve informar adequadamente o sujeito de pesquisa sobre 
todo o protocolo de pesquisa, a semelhança do TCLE os itens obrigatórios se 
mantém considerando as devidas adaptações de linguagem que devem ser 
efetuados para a compreensão do sujeito de pesquisa que é menor de idade. 

Segundo o item IV.3 da resolução CNS 466 o TCLE deverá conter, 
obrigatoriamente: 

1. apresentar as justificativa, os objetivos e os procedimentos detalhados 
que serão utilizados na pesquisa; 
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2. explicitar os possíveis desconfortos, riscos e benefícios 
decorrentes da participação na pesquisa; 

3. esclarecer sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão 
direito os participantes da pesquisa, inclusive considerando benefícios e 
acompanhamentos posteriores ao encerramento e/ ou a interrupção da pesquisa; 

4. garantir plena liberdade ao sujeito candidato da pesquisa, de recusar-se 
a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 
penalização alguma; 

5. garantir a manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da 
pesquisa durante todas as fases da pesquisa; 

6. garantir de que o sujeito participante da pesquisa receberá duas vias 
originais idênticas do TCLE assinadas pelo pesquisador, sendo que após a 
assinatura pelo sujeito de pesquisa uma será entregue ao sujeito de pesquisa e 
outra será ficará com o pesquisador responsável; 

7. explicitar a garantia de ressarcimento e como serão cobertas as 
despesas tidas pelos participantes da pesquisa e dela decorrentes e explicitação 
da garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa; 

8. ser aprovado pelo CEP perante o qual o projeto foi apresentado e pela 
CONEP, quando pertinente; 

9. apresentar rubricas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu 
término, pelo convidado a participar da pesquisa, ou por seu representante legal, 
assim como pelo pesquisador responsável, ou pela (s) pessoa (s) por ele 
delegada (s), devendo as páginas de assinaturas estar na mesma folha. 

10. conter o endereço e contato telefônico dos responsáveis pela pesquisa; 

11. conter, pelo menos, o endereço, contato telefônico e horários de 
atendimento e do CEP local e da CONEP (quando pertinente), sendo opcional a 
informação da função do CEP nesse contexto. 

 
 

Casos especiais também definidos por lei: 

Pelo item IV.6 da RE CNS 466 defini-se que nos casos de restrição da 
liberdade (pesquisas que envolvem crianças, adolescentes, pessoas com 
transtorno ou doença mental ou em situação de substancial diminuição em sua 
capacidade de decisão), deve-se apresentar justificativa clara de sua escolha, 
especificada no protocolo e aprovada. 

Pelo item IV.6 da RE CNS 466 defini-se que a liberdade do consentimento 
deverá ser particularmente garantida para aqueles participantes de pesquisa   
que, embora plenamente capazes, estejam expostos a condicionamentos 
específicos, ou à influência de autoridade, caracterizando situações passíveis de 
limitação da autonomia, como estudantes, militares, empregados, presidiários e 
internos em centros de readaptação, em casas-abrigo, asilos, associações 
religiosas e semelhantes, assegurando-lhes inteira liberdade de participar, ou 
não, da pesquisa, sem quaisquer represálias. 

Para pesquisas em sujeitos com o diagnóstico de morte encefálica deverão 
atender aos seguintes requisitos deve-se seguir todos os subitens descritos no 
item IV.6 da RE CNS 466 . 
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IV.7 - Na pesquisa que dependa de restrição de informações aos seus 
participantes, tal fato deverá ser devidamente explicitado e justificado pelo 
pesquisador responsável ao Sistema CEP/CONEP. Os dados obtidos a partir dos 
participantes da pesquisa não poderão ser usados para outros fins além dos 
previstos no protocolo e/ou no consentimento livre e esclarecido. 

 
 

Para pesquisas que utilizem metodologias experimentais na área 
biomédica, envolvendo seres humanos, deve-se seguir além dos itens 
supracitados todos os descrito no item IV.4 da RE CNS 466. 

 
 

Em caso de dificuldade de expressar informações de forma escrita, sugere- 
se que recursos como uso de esquemas e de desenhos sejam utilizados. 

 
 

Recomendamos que para esclarecimentos e detalhamentos vide RE CNS 
366 (http://www.conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf). 


