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Declaração de consentimento para participantes
privados do exercício de autonomia
Considerando a "Declaração de Helsínquia" da Associação Médica Mundial e a Convenção de Oviedo
Eu, abaixo-assinado, (nome completo)
responsável pelo participante (nome completo)
na qualidade de
compreendi a explicação que me foi
fornecida, por escrito e verbalmente, acerca da investigação que se tenciona realizar, para qual é pedida a sua participação. Foi-me dada oportunidade de fazer as perguntas que julguei necessárias, e para todas obtive resposta satisfatória.
Tomei conhecimento de que, de acordo com as recomendações da Declaração de Helsínquia, a informação que me foi prestada versou os objetivos, os métodos, os benefícios previstos, os riscos potenciais, e o eventual desconforto. Além disso, foi-me afirmado que tenho o direito de decidir livremente aceitar ou recusar a todo o tempo a sua participação no estudo. Sei que a recusa em participar não causará qualquer prejuízo ao participante.
Foi-me dado todo o tempo de que necessitei para refletir sobre esta proposta de participação.
Nestas circunstâncias, decido livremente aceitar que participe neste projeto de investigação, tal como me foi apresentado pelo investigador(a). 
Data:
Assinatura do responsável pelo doente:
Assinatura do participante: (se maior de 14 anos e caso exista capacidade de entendimento ajustado a este processo de consentimento):
O(A) investigador(a) responsável:
Nome:
Assinatura:
O modelo de solicitação de consentimento informado aqui apresentado é optativo, devendo sofrer as adequações que a natureza da investigação exigir.
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