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Introdução: O Consentimento Livre Esclarecido é o processo pelo qual um 

participante de pesquisa confirma, de forma voluntária, sua disposição em participar 

de um estudo clínico, após ter sido informado de todos os aspectos relevantes para 

sua tomada de decisão1,2. Tal processo é documentado através do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), por escrito, datado e assinado, que 

constitui-se numa garantia, tanto para o voluntário quanto para o 

Investigador/Centro, do devido esclarecimento e consentimento do participante, livre 

de quaisquer vícios, subordinação e/ou intimidação. 

Contudo, a aplicação do TCLE não está isenta das diversas situações pessoais e 

circunstanciais a que está submetido o profissional responsável por esta aplicação. 

Desta forma, em consonância com as diretrizes que regem a pesquisa clínica e 

visando a padronização na aplicação do TCLE ao participante, objetivamos o 

desenvolvimento de uma nova metodologia de aplicação deste documento. 

Objetivo: Desenvolver uma metodologia padronizada de aplicação do TCLE ao 

participante da pesquisa, de forma a minimizar quaisquer interferências decorrentes 

das situações pessoais e circunstanciais a que estão submetidos os diferentes 

profissionais responsáveis pela aplicação do documento. 

Métodos: De encontro às perspectivas e objetivos supracitados, a aplicação do 

TCLE de cada estudo será desenvolvida através da edição de um vídeo padrão, 

onde um membro da equipe devidamente qualificado explicará, de forma clara e 

objetiva, os aspectos relacionados ao estudo, garantindo a padronização e 

uniformidade nesta atividade. Tal mecanismo, entretanto, não dispensará a 

presença do investigador e/ou responsável para o esclarecimento de eventuais 

dúvidas e coleta das assinaturas. 
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Considerações: Em se tratando da proposição de uma nova metodologia, não 

existem resultados que corroborem a hipótese ora apresentada, entretanto, a partir 

da vivência prática de um centro de pesquisa é possível afirmar que a garantia da 

uniformização na aplicação do TCLE vai de encontro aos princípios preconizados 

nas normativas éticas. 
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