
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DIVISÃO DE GESTÃO DO TRABALHO 
E EDUCAÇÃO NA SAÚDE

ANEXO D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE (MODELO SUGERIDO)

BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA LEI AROUCA Nº11.794 DE 08 DE OUTUBRO DE 2008 e

 NO DECRETO 6.899 DE 15 DE JULHO DE 2009.

 De acordo  com a  legislação  acima,  as  CEUAs (Comissões  de  Ética  no Uso de  Animais),  devem ser  compostas  por  médicos
veterinários,  biólogos,  docentes e pesquisadores  na área específica,  e também por um representante de sociedades protetoras de
animais legalmente estabelecidas no País. Segundo a Lei Arouca, todas as atividades de ensino e pesquisa com animais do filo
Chordata,  subfilo  Vertebrata,  envolvendo  experimentação  devem  ser  previamente  avaliadas  pelas  CEUAs.  Neste  contexto,  a
experimentação é definida como todo e qualquer procedimento efetuado com animais vivos, visando à elucidação de fenômenos
mediante técnicas específicas e pré - estabelecidas.  Portanto, toda atividade que envolve um planejamento amostral ou desenho
experimental  é considerada experimento, seja ela  realizada em laboratório ou em campo. A execução de atividades de ensino e
pesquisa com animais que não tenham sido aprovadas por uma CEUA poderá implicar em penalidades ao pesquisador e à instituição à
qual está vinculado. As consequências para o pesquisador incluem advertência, multa, suspensão temporária e até mesmo a interdição
definitiva para o exercício da atividade de ensino e/ou pesquisa. No caso das instituições, as penalidades podem envolver advertência,
multa, interdição temporária, suspensão de financiamentos provenientes de fontes oficiais de crédito e fomento científico, bem como a
interdição definitiva da instituição.

 O coordenador do projeto deverá elaborá-lo com redação objetiva e clara, empregando linguagem simples para facilitar a
compreensão por qualquer pessoa que venha a lê-lo. A leitura do TCLE, deve ser acompanhada pelo coordenador, o qual deverá
esclarecer toda e qualquer dúvida em conversa com o proprietário/responsável e colher a sua assinatura e as demais informações
pertinentes  para completar  o  seu preenchimento.  Esse documento deve ser  elaborado em 2 vias,  ambas devidamente assinadas,
ficando uma com o proprietário/responsável e outra com o pesquisador, que deverá guardá-lo por, pelo menos, 5 anos.

Título da Pesquisa: 

Nome do (a) Pesquisador (a) Responsável: 

Nome dos demais participantes:

 Natureza da pesquisa: o Sr. (sra.) está sendo convidada (o) a autorizar a participação de seu(s) animal(is) nesta pesquisa

que tem como finalidade (explicação rápida dos objetivos propostos, em linguagem acessível ao proprietário).

 Identificação do(s) animal(is): (identificar espécie, sexo, raça, quantidade, nome ou número de registro (se for o caso)).

 Envolvimento  na  pesquisa:  ao  participar  deste  estudo  o  Sr.  (Sra.)  permitirá  que  o  (a)  pesquisador  (a)  (explicar  os

procedimentos que serão realizados no animal). O Sr. (Sra.) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a

continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o seu animal. Sempre que quiser poderá

pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone do (a) pesquisador (a) do projeto e, se necessário através do

telefone da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA). 

 Sobre os dados necessários:  (se houver, especificar os dados que serão coletados, o modelo do questionário deverá ser

apresentado em anexo ao protocolo).

 Riscos e desconforto:  a participação nesta pesquisa não traz complicações legais.  (especificar  aqui  possíveis riscos e

desconfortos  gerados  durante  a  pesquisa  ou  depois,  como  conseqüência  dela,  e  procedimentos  para  saná-los). Os

procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Princípios Éticos na Experimentação Animal segundo o Colégio

Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA), Lei Federal 11794, de 08 de outubro de 2008 e à Lei Estadual 11977, de 25

de agosto de 2008. 

 Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Somente os pesquisadores

terão conhecimento dos dados.
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 Benefícios:  esperamos que este estudo traga informações importantes sobre (definição de resultados esperados), de forma

que o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa possa  (...), o pesquisador se compromete a divulgar os

resultados obtidos. 

 Pagamento: o Sr. (Sra.) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem como nada será pago por sua

participação (explicar claramente quais custos ficarão por conta da pesquisa e quais ficarão a cargo do proprietário, gerados

por procedimentos de rotina não inclusos na pesquisa, se for o caso).

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por

favor, os itens que se seguem:

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em participar

da pesquisa. 

Eu,  _____________________________________________________________________,  portador  de  RG/CPF
n°__________________________________,  telefone:__________________,  residente
à______________________________________________________________________________,  proprietário/responsável  pelo(s)
animal  (is)  ____________________________________________,  espécie_________________,  raça___________________,
sexo_________, autorizo a utilizar o animal como sujeito de pesquisa para fins didáticos e científicos.

______________________________
Assinatura do Proprietário/Responsável

__________________________________
Assinatura do Pesquisador

A Comissão.
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