
Erros comuns identificados em 

documentos de apresentação 

obrigatória:

TCLE, TALE e justificativa de suas 

dispensas 

RIO DE JANEIRO, 22 de março de 2022

Thais Monteiro

Membro do CEP-IDOR/RJ



TERMO DE CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO



TCLE

RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012

• “II.23 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE -

documento no qual é explicitado o consentimento livre e

esclarecido do participante e/ou de seu responsável legal, de

forma escrita, devendo conter todas as informações

necessárias, em linguagem clara e objetiva, de fácil

entendimento, para o mais completo esclarecimento sobre a

pesquisa a qual se propõe participar.”



TCLE

MANUAL DE ORIENTAÇÃO: PENDÊNCIAS FREQUENTES EM

PROTOCOLOS DE PESQUISA CLÍNICA VERSÃO 1.0 - 2015

• “O TCLE é o motivo mais frequente de pendências emitidas pela
CONEP, principalmente por redação inadequada do documento,
informações insuficientes ou falha em assegurar os direitos dos
participantes da pesquisa.”



REDAÇÃO

Tornar o texto de mais fácil compreensão. 

Com linguagem adequada à população alvo.

Revisar o texto antes da submissão.

“Os pesquisadores devem rever a linguagem do TCLE incluindo termos e 
conceitos de mais fácil entendimento para os participantes de pesquisa.”



RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO

São itens obrigatórios do TCLE. 

O participante não pode ter custo para participar do estudo.

O participante tem o direito de requerer indenização.

“Todos os estudos que envolvem seres humanos deverão atender à
Resolução 466/12 (item IV.3): g) explicitação da garantia de
ressarcimento e como serão cobertas as despesas dos participantes e h)
explicitação da garantia de indenização diante de eventuais danos
decorrentes da pesquisa.”



DETALHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS

É necessário descrever e detalhar o que será realizado com o 
participante.

Todas as visitas e exames.

O tipo de amostra e quantidade, o tipo de dado, etc.

“Detalhar no TCLE que tipo de dados serão levantados dos prontuários.”



DETALHAMENTO DOS RISCOS

Não há estudos isentos de riscos.

É necessário descrevê-los no TCLE.

É necessário informar as medidas adotadas para minimizá-los.

“Toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações

variados. Quanto maiores e mais evidentes os riscos, maiores devem

ser os cuidados para minimizá-los e a proteção oferecida pelo Sistema
CEP/CONEP aos participantes. (Resolução 466/2012).”



TERMO DE ASSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO



TALE

RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012

• “II.24 - Termo de Assentimento - 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.”



REDAÇÃO

Texto em forma de pergunta e resposta “Por que estão fazendo essa 
pesquisa? “O que eu vou precisar fazer?” “Algo ruim pode acontecer 
comigo?”

Não incluir termos estranhos a crianças (cérebro, amostras, etc.). 

“Utilize frases curtas com uma descrição sumária da pesquisa e da
metodologia esclarecendo o que o pesquisador fará com a criança”.



REDAÇÃO

Texto em forma de pergunta e resposta “Por que estão fazendo essa 
pesquisa? “O que eu vou precisar fazer?” “Algo ruim pode acontecer 
comigo?”

Não incluir termos estranhos a crianças (cérebro, amostras, etc.). 

Redigir cada TALE para uma faixa etária (ex. 07-11 e 12-17).

“Utilize frases curtas com uma descrição sumária da pesquisa e da
metodologia esclarecendo o que o pesquisador fará com a criança”.



DISPENSA DE TCLE



DISPENSA DE TCLE

RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012

• “IV.8 - Nos casos em que seja inviável a obtenção do Termo

de Consentimento Livre e Esclarecido ou que esta obtenção

signifique riscos substanciais à privacidade e

confidencialidade dos dados do participante ou aos vínculos

de confiança entre pesquisador e pesquisado, a dispensa do

TCLE deve ser justificadamente solicitada pelo pesquisador

responsável ao Sistema CEP/CONEP, para apreciação, sem

prejuízo do posterior processo de esclarecimento.”



DISPENSA INADEQUADA

Projeto retrospectivo com tamanho amostral considerável.

Impossibilidade de contato com os participantes e familiares (registros 
antigos, óbito, sem acompanhamento no centro, telefones incorretos, 
etc.)

Pesquisas de banco de dados.

“Por se tratar de um estudo prospectivo, onde há a possibilidade de o paciente
consentir, o Colegiado entende que não há motivos para validar a dispensa do
TCLE.”



OBRIGADA!

thais.monteiro@idor.org

Outras pendências: Contato com CEP/CONEP e o pesquisador; Campo para
rubrica e assinaturas, etc.


