
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Evite pendências. 

 

a. QUANTO AO TCLE: 

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, elaborado de acordo com 

a RES CNS 466/12, IV. 

 Redigir na forma de convite à participação do voluntário (Ex.: Convido você...), 

 Redigir de forma clara, objetiva e concisa, em linguagem adequada ao nível 

sociocultural do voluntário e quando possível evite usar muitos termos 

técnicos. 

 Explicitar como se dará a participação do voluntário 

 Explicitar que o voluntário tem o direito a recusar-se a participar ou a retirar 

seu consentimento a qualquer tempo e sem quaisquer prejuízos, inclusive 

quanto ao seu atendimento pela unidade (quando se tratar de usuário). 

  

b. ATENTE PARA: 

 Colocar o documento na primeira pessoa de forma que o sentido do texto deixe claro 

que o pesquisador é quem se compromete com o voluntário (garanto ... , sua 

participação de será...., você tem o direito...) 

 Não separe o texto do documento numa página e as assinaturas em outra nem deixe o 

''pós-esclarecido'' em página diferente à do documento. 

 Explicitar que haverá gravação ou filmagem, quando for o caso, 

 Informar contato com o Comitê de Ética Proponente bem como CEP/SMS para dúvidas 

e denúncias quanto a questões éticas: "Qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou 

reclamação sobre os aspectos éticos dessa pesquisa, favor entrar em contato com: 

Comitê de Ética em Pesquisas da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, Rua 

General Jardim, 36, 1º andar. Telefone: 3397-2464 - e-mail: smscep@gmail.com" 

c. CRONOGRAMA 

 Deve expressar que a coleta de dados não terá inicio antes da aprovação do projeto 

pelo CEP. OBS.: Não cabe análise de nenhum Comitê de Ética quando a pesquisa já foi 

iniciada. 

d. ORÇAMENTO 

 Nenhum projeto é isento de orçamento e fonte pagadora, ainda que os custos sejam 

de valor baixo (Ex.: sulfite para impressão) e estejam a cargo do pesquisador. 

 



e. OUTRAS ORIENTAÇÕES: 

   O primeiro parecer será emitido em até 30 (trinta) dias, a partir da data do 

recebimento via Plataforma Brasil. 

 Caso não tenha inserido SMS como Instituição coparticipante, se for o caso, deverá 

interromper a pesquisa e entrar com uma emenda da Plataforma Brasil na versão 

aprovada pelo CEP da Instituição Proponente. 


