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CurrCurríículo de Treinamento de culo de Treinamento de ÉÉtica em tica em 
Pesquisa para Representantes ComunitPesquisa para Representantes Comunitááriosrios
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AtividadeAtividade

IntroduIntroduççãoão
““A populaA populaçção deve estar agradecida pelaão deve estar agradecida pela
pesquisa chegar nas suas comunidades.pesquisa chegar nas suas comunidades.””
Você:Você:

Concorda totalmenteConcorda totalmente
ConcordaConcorda
DiscordaDiscorda
Discorda completamenteDiscorda completamente
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O que O que éé Pesquisa sobre SaPesquisa sobre Saúúde?de?

PesquisaPesquisa éé um mum méétodo de adquirirtodo de adquirir
novos conhecimentosnovos conhecimentos

Pesquisa sobre saPesquisa sobre saúúde faz de faz 
constataconstataçções sobre como melhorar ões sobre como melhorar 
a saa saúúdede
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DescriDescriçção do Conteão do Conteúúdodo

Parte AParte A
SeSeçção I:ão I: ParticipaParticipaçção Comunitão Comunitááriaria

no Processono Processo de Pesquisa de Pesquisa 
SeSeçção II:ão II: Investigadores e Investigadores e 

PatrocinadoresPatrocinadores
SeSeçção III:ão III: Comitês de Comitês de ÉÉticatica

ParteParte BB
SeSeçção IV: ão IV: PrincPrincíípios de pios de ÉÉtica em Pesquisa tica em Pesquisa 
SeSeçção V:ão V: Consentimento Livre e Esclarecido Consentimento Livre e Esclarecido 
SeSeçção VI:ão VI: Documentos de Documentos de ÉÉtica em Pesquisatica em Pesquisa
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Parte AParte A

SeSeççãoão I:I: ParticipaParticipaçção Comunitão Comunitáária no ria no 
Processo de PesquisaProcesso de Pesquisa

SeSeççãoão II:II: Investigadores e PatrocinadoresInvestigadores e Patrocinadores

SeSeççãoão III:III: Comitês de Comitês de ÉÉticatica

CCP
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Objetivos:Objetivos:
Definir uma comunidadeDefinir uma comunidade
Explicar como envolver Explicar como envolver 
representantesrepresentantes
comunitcomunitáários no processo rios no processo 
de pesquisa de pesquisa 
Identificar as possIdentificar as possííveisveis
funfunçções de um ões de um 
representante comunitrepresentante comunitááriorio

SeSeçção I: A Participaão I: A Participaçção Comunitão Comunitáária no ria no 
Processo de Pesquisa Processo de Pesquisa 
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AtividadeAtividade

ÉÉ importante ter representantes importante ter representantes 
comunitcomunitáários participando no processo rios participando no processo 
de pesquisa?de pesquisa?
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Parceiros numa Pesquisa Baseada Parceiros numa Pesquisa Baseada 
na Comunidade: Um Modelona Comunidade: Um Modelo

Pessoal de Pessoal de 
PesquisaPesquisa

CE/CRICE/CRI

Comunidade
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AtividadeAtividade

O que O que éé uma comunidade?uma comunidade?
Que tipo de comunidade Que tipo de comunidade éé mostrada nesse slide?mostrada nesse slide?
Por que isto Por que isto éé uma comunidade?uma comunidade?

Sara A. Holtz/Peace Corps
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CaracterCaracteríísticas de uma Comunidadesticas de uma Comunidade

Um grupo vinculado devido a:Um grupo vinculado devido a:
LocalLocal
Perspectivas comunsPerspectivas comuns
AAçções conjuntasões conjuntas

Julie Beamish/FHI

Julie Beamish/FHI
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Comunidades EspecComunidades Especííficas de ficas de 
PesquisaPesquisa

Por doenPor doenççaa

Por profissãoPor profissão

Por populaPor populaççãoão

Por localPor local
Barbara Barnett/FHI
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Por Que Ter a ParticipaPor Que Ter a Participaçção da ão da 
Comunidade?Comunidade?

Criar uma ponte entre a comunidade e a Criar uma ponte entre a comunidade e a 
pesquisa e os investigadorespesquisa e os investigadores
Ser portaSer porta--voz das questões e preocupavoz das questões e preocupaççõesões
locaislocais
Representar os interesses dos participantesRepresentar os interesses dos participantes

Cheryl Groff



13

A ParticipaA Participaçção Comunitão Comunitáária no ria no 
Processo de Pesquisa Processo de Pesquisa 

Antes do estudo, informar a comunidadeAntes do estudo, informar a comunidade

Durante o estudo, acompanhar o progresso Durante o estudo, acompanhar o progresso 
do estudodo estudo

Depois do estudo,  compartilhar as Depois do estudo,  compartilhar as 
constataconstataççõesões
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FunFunçções e Responsabilidades dos ões e Responsabilidades dos 
Representantes ComunitRepresentantes Comunitááriosrios

Assegurar que a pesquisa enderece as Assegurar que a pesquisa enderece as 
necessidades e expectativas da comunidadenecessidades e expectativas da comunidade

Defender o bemDefender o bem--estar dos participantes na estar dos participantes na 
pesquisapesquisa

Assegurar o processo de consentimento livre Assegurar o processo de consentimento livre 
e esclarecido e esclarecido 

Segurar acesso aos benefSegurar acesso aos benefíícios da pesquisacios da pesquisa
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Resumo: A ParticipaResumo: A Participaçção Comunitão Comunitááriaria
no Processo de Pesquisa no Processo de Pesquisa 

DefiniDefiniçção da comunidade: indivão da comunidade: indivííduosduos
compartilhando caractercompartilhando caracteríísticas comunssticas comuns

ParticipaParticipaçção da comunidade: indivão da comunidade: indivííduosduos
promovendo e melhorando os interesses da sua promovendo e melhorando os interesses da sua 
comunidadecomunidade

RepresentaRepresentaçção da comunidade: indivão da comunidade: indivííduosduos
assumem muitos papassumem muitos papééis e responsabilidades em is e responsabilidades em 
prol da sua comunidadeprol da sua comunidade
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Estudo de Caso 1: Estudo de Caso 1: 
ParticipaParticipaçção da Comunidade ão da Comunidade 
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Estudo de Caso 1: Estudo de Caso 1: 
ParticipaParticipaçção da Comunidade ão da Comunidade 

Perguntas para Discutir:Perguntas para Discutir:
1.1. Esta populaEsta populaçção (comunidade) pode ser inclusa neste ão (comunidade) pode ser inclusa neste 

estudo? Por que sim ou por que estudo? Por que sim ou por que não?não?

2.2. Que medidas o pessoal de pesquisa pode tomar para Que medidas o pessoal de pesquisa pode tomar para 
assegurar que o consentimento livre e esclarecido seja assegurar que o consentimento livre e esclarecido seja 
fornecido voluntariamente por todos os participantes? fornecido voluntariamente por todos os participantes? 

3.3. Se você acredita que participantes potenciais não estarão Se você acredita que participantes potenciais não estarão 
aptos a dar o consentimento livre e esclarecido aptos a dar o consentimento livre e esclarecido 
voluntariamente, o que poderia ser feito para modificar o voluntariamente, o que poderia ser feito para modificar o 
processo de consentimento livre processo de consentimento livre esclarecido?esclarecido?
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SeSeçção II: ão II: Investigadores e Investigadores e 
PatrocinadoresPatrocinadores

Objetivos:Objetivos:
Listar as Listar as 
responsabilidadesresponsabilidades
dos investigadoresdos investigadores
Listar as Listar as 
responsabilidadesresponsabilidades
dos patrocinadoresdos patrocinadores
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Nash Herndon/FHI

Responsabilidades do Responsabilidades do InvestigadorInvestigador

Proteger aos participantes Proteger aos participantes 
humanoshumanos
Conduzir a pesquisa de Conduzir a pesquisa de 
acordo com os princacordo com os princíípiospios
ééticos universaisticos universais
Usar os melhores mUsar os melhores méétodostodos
cientcientííficos possficos possííveisveis
Obter consentimento livre e Obter consentimento livre e 
esclarecido apropriadoesclarecido apropriado
Respeitar a privacidade Respeitar a privacidade 
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Responsabilidades do Responsabilidades do InvestigadorInvestigador
(continua(continuaçção)ão)

Conduzir a pesquisa de acordo com o Conduzir a pesquisa de acordo com o 
protocoloprotocolo
Assegurar conformidade com os requisitos Assegurar conformidade com os requisitos 
do comitê de do comitê de ééticatica
Fornecer tratamento e/ou assistência Fornecer tratamento e/ou assistência 
acordadoacordado
Apoiar os interesses em longo prazo dos Apoiar os interesses em longo prazo dos 
participantes e comunidades depois do participantes e comunidades depois do 
estudoestudo
Comunicar os resultados do estudoComunicar os resultados do estudo
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Responsabilidades do Responsabilidades do PatrocinadorPatrocinador

Garantir revisão, aprovaGarantir revisão, aprovaçção e supervisão adequada ão e supervisão adequada 
por um comitê de por um comitê de éética e grupo representativo da tica e grupo representativo da 
comunidadecomunidade

Selecionar e treinar investigadores qualificadosSelecionar e treinar investigadores qualificados

Fornecer polFornecer polííticas e procedimentosticas e procedimentos

Monitorar a pesquisa Monitorar a pesquisa 

Promover e apoiar os representantes comunitPromover e apoiar os representantes comunitááriosrios

Assegurar a publicaAssegurar a publicaçção e disseminaão e disseminaçção dos ão dos 
resultados do estudo resultados do estudo 
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Responsabilidade do Responsabilidade do PatrocinadorPatrocinador
em Pesquisa Internacionalem Pesquisa Internacional

Obter aprovaObter aprovaçção do comitê de ão do comitê de éética localtica local

Cumprir com os requisitos locais e nacionaisCumprir com os requisitos locais e nacionais

Dar ênfase aos benefDar ênfase aos benefíícios para as cios para as 
necessidades locaisnecessidades locais
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Resumo: Investigadores e PatrocinadoresResumo: Investigadores e Patrocinadores

Investigadores e Patrocinadores têm aInvestigadores e Patrocinadores têm a
responsabilidade de:responsabilidade de:

Planejar pesquisas Planejar pesquisas ééticas que vão de encontro ticas que vão de encontro ààss
necessidades locaisnecessidades locais

Assegurar supervisão e aprovaAssegurar supervisão e aprovaçção adequadas para a ão adequadas para a 
pesquisapesquisa

Conduzir a pesquisa de acordo com os mais altos Conduzir a pesquisa de acordo com os mais altos 
padrõespadrões ééticosticos

Aplicar e compartilhar os conhecimentos adquiridos Aplicar e compartilhar os conhecimentos adquiridos 
na pesquisana pesquisa
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SeSeçção III: Comitês de ão III: Comitês de ÉÉticatica

Objetivos:Objetivos:
Definir a(s) funDefinir a(s) funçção(s)ão(s)
dos comitês de dos comitês de ééticatica

Identificar as etapas no Identificar as etapas no 
progresso do estudo de progresso do estudo de 
uma pesquisauma pesquisa

Unir a comunidade e o Unir a comunidade e o 
comitê de comitê de éética para o tica para o 
bembem--estar do estar do 
participanteparticipante
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ComitComitéés de s de ééticatica

Os nomes dos comitês Os nomes dos comitês 
dede éética variam de tica variam de 
acordo com o localacordo com o local

A funA funçção principal ão principal éé
proteger os proteger os 
participantes em participantes em 
pesquisas com seres pesquisas com seres 
humanoshumanos

Njamburi/Cabak ELS
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Membros do Comitê de Membros do Comitê de ÉÉticatica

QualificadosQualificados
AA áárea de especialidade depende do tipo rea de especialidade depende do tipo dede
pesquisapesquisa
Representantes comunitRepresentantes comunitáários locaisrios locais
LLííderes religiosos ou outros lderes religiosos ou outros lííderes comunitderes comunitááriosrios
Participantes de estudos anterioresParticipantes de estudos anteriores

DiversidadeDiversidade
SexoSexo
IdadeIdade
Antecedentes culturais e Antecedentes culturais e éétnicostnicos



27

Comitês de Comitês de ÉÉtica: Revisão da tica: Revisão da 
PesquisaPesquisa

Planejar e conduzir o estudo cientificamentePlanejar e conduzir o estudo cientificamente

Recrutar participantes para a pesquisaRecrutar participantes para a pesquisa

ConsideraConsideraçções comunitões comunitááriasrias

Cuidar e proteger os participantes da pesquisaCuidar e proteger os participantes da pesquisa

Adequabilidade do consentimento informadoAdequabilidade do consentimento informado

Questões de privacidadeQuestões de privacidade
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Comitês de Comitês de ÉÉtica e tica e 
Representantes ComunitRepresentantes Comunitááriosrios

A comunicaA comunicaçção mão múútua entre tua entre 
os comitês de os comitês de éética e os tica e os 
representantes comunitrepresentantes comunitááriosrios
éé importanteimportante
Os investigadores podem Os investigadores podem 
iniciar a comunicainiciar a comunicaçção entre ão entre 
os comitês de os comitês de éética e os tica e os 
representantes comunitrepresentantes comunitááriosrios

Sereem Tjaddeis/CCP
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Resumo: Comitês de Resumo: Comitês de ÉÉticatica

A funA funçção principal ão principal éé proteger os proteger os 
participantes humanos das participantes humanos das 
pesquisaspesquisas

Os membros possuem antecedentes Os membros possuem antecedentes 
profissionais e pessoais diversosprofissionais e pessoais diversos

Têm responsabilidade pela revisão Têm responsabilidade pela revisão 
da pesquisada pesquisa
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Parte BParte B

SeSeççãoão IV:IV: PrincPrincíípios de pios de ÉÉtica em Pesquisatica em Pesquisa

SeSeççãoão V:V: Consentimento Livre e EsclarecidoConsentimento Livre e Esclarecido

SeSeççãoão VI:VI: Documentos de Documentos de ÉÉtica em Pesquisatica em Pesquisa
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SeSeçção IV: Princão IV: Princíípios de pios de ÉÉtica em tica em 
PesquisaPesquisa

Objetivos:Objetivos:
Conhecer os 3 princConhecer os 3 princíípiospios
fundamentais de fundamentais de éética em tica em 
pesquisapesquisa

Identificar participantes Identificar participantes 
vulnervulnerááveis da pesquisaveis da pesquisa
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Nash Herndon/FHI

TrêsTrês PrincPrincíípios Fundamentais de pios Fundamentais de 
ÉÉtica em Pesquisatica em Pesquisa

Respeito pelas pessoasRespeito pelas pessoas

BeneficênciaBeneficência

JustiJustiççaa

Todd Shapera
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AtividadeAtividade

Todd Shapera

Todd Shapera

Respeito pelas PessoasRespeito pelas Pessoas
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Respeito pelas PessoasRespeito pelas Pessoas

Cada indivCada indivííduo:duo:
ÉÉ úúnico e livrenico e livre
Tem o direito e a Tem o direito e a 
capacidade de decidircapacidade de decidir
Tem estima e dignidadeTem estima e dignidade
Tem direito ao Tem direito ao 
consentimento livre e consentimento livre e 
esclarecidoesclarecido

CCP
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AtividadeAtividade

Participantes VulnerParticipantes Vulnerááveisveis

Liste grupos de pessoas Liste grupos de pessoas 
consideradas como consideradas como 
participantes vulnerparticipantes vulnerááveis na veis na 
pesquisapesquisa

Nadine Burton/FHI
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Menores de idade, mulheres Menores de idade, mulheres 
grgráávidas, prisioneirosvidas, prisioneiros
Pessoas com deficiência Pessoas com deficiência 
mentalmental
Pessoas analfabetas ou com Pessoas analfabetas ou com 
educaeducaçção formal limitadaão formal limitada
Pessoas com acesso limitado Pessoas com acesso limitado 
aos serviaos serviçços de saos de saúúdede
Mulheres em certas Mulheres em certas 
condicondiççõesões

Quem São as Pessoas VulnerQuem São as Pessoas Vulnerááveis?veis?

Eva Canoutas/FHI

Julie Beamish/FHI

Elizabeth Robinson/FHI
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AtividadeAtividade

BeneficênciaBeneficência

Liste exemplos de Liste exemplos de 
beneficênciabeneficência

Nash Herndon/FHI
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Nash Herndon/FHI

BeneficênciaBeneficência

Investigadores devem:Investigadores devem:
Proteger o bemProteger o bem--estar festar fíísico,sico,
mental e socialmental e social

Reduzir riscos ao mReduzir riscos ao míínimonimo

Reter a perspectiva Reter a perspectiva 
comunitcomunitááriaria
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AtividadeAtividade

JustiJustiççaa

çç
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JustiJustiççaa

Investigadores devem:Investigadores devem:
Assegurar uma distribuiAssegurar uma distribuiçção justa de riscos e ão justa de riscos e 
benefbenefíícioscios

Conduzir o recrutamento dos participantes da Conduzir o recrutamento dos participantes da 
pesquisa de forma justapesquisa de forma justa

Fornecer proteFornecer proteçção especial para grupos ão especial para grupos 
vulnervulnerááveisveis
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Resumo: PrincResumo: Princíípios de pios de ÉÉtica em tica em 
PesquisaPesquisa

RespeitoRespeito ààs pessoass pessoas

BeneficênciaBeneficência

JustiJustiççaa

PopulaPopulaçções vulnerões vulnerááveis em risco maiorveis em risco maior
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Estudo de Caso 2: AutonomiaEstudo de Caso 2: Autonomia
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Estudo de Caso 2: AutonomiaEstudo de Caso 2: Autonomia

Perguntas para Discussão:Perguntas para Discussão:
1.1. Este grupo de representantes comunitEste grupo de representantes comunitáários pode rios pode 

representar adequadamente as questões dos representar adequadamente as questões dos 
participantes potenciais se o grupo receber dinheiro participantes potenciais se o grupo receber dinheiro 
pelo estudo? Por que sim ou por que não?pelo estudo? Por que sim ou por que não?

2.2. ÉÉ apropriado dar aos consultores comunitapropriado dar aos consultores comunitááriosrios
qualquer tipo de compensaqualquer tipo de compensaçção por sua ão por sua 
participaparticipaçção?  O que seria uma compensaão?  O que seria uma compensaççãoão
aceitaceitáável e o que seria inadequado?vel e o que seria inadequado?

3.3. Quais questões e preocupaQuais questões e preocupaçções o pagamento dos ões o pagamento dos 
consultores poderia afetar, e seus conselhos seriam consultores poderia afetar, e seus conselhos seriam 
discutidos?discutidos?
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SeSeçção V:ão V:
ConsentimentoConsentimento Livre e EsclarecidoLivre e Esclarecido

Objetivos:Objetivos:
Explicar o conceito Explicar o conceito 
de consentimento de consentimento 
livre e esclarecidolivre e esclarecido

Nomear e discutir os Nomear e discutir os 
8 elementos 8 elementos 
essenciais de essenciais de 
consentimento livre e consentimento livre e 
esclarecidoesclarecido
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: Council of International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) Ethical Guidelines

O Que O Que éé o Termo de Consentimento o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido?Livre e Esclarecido?

““Consentimento dado por um indivConsentimento dado por um indivííduoduo
competente quecompetente que

Recebeu as informaRecebeu as informaçções necessões necessááriasrias
Compreendeu devidamente as informaCompreendeu devidamente as informaççõesões
ApApóós considerar as informas considerar as informaçções, tomou uma ões, tomou uma 
decisão sem ter sido sujeito decisão sem ter sido sujeito àà coercoerçção,ão,
influências indevidas ou induinfluências indevidas ou induçção, ou ão, ou 
intimidaintimidaççãoão””
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Representantes ComunitRepresentantes Comunitáários e o Processo dorios e o Processo do
Termo de Consentimento Livre e EsclarecidoTermo de Consentimento Livre e Esclarecido

AA participaparticipaçção no desenho e revisão do processo ão no desenho e revisão do processo 
de consentimento livre e esclarecido salvaguarda o de consentimento livre e esclarecido salvaguarda o 
bembem--estar do participanteestar do participante
O conselho do representante comunitO conselho do representante comunitááriorio éé
essencial para:essencial para:

DesenvolvimentoDesenvolvimento
Revisão, acordo, ou aprovaRevisão, acordo, ou aprovaççãoão
Entendimento do participanteEntendimento do participante
VigilânciaVigilância
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Processo do Termo de Consentimento Processo do Termo de Consentimento 
Livre e EsclarecidoLivre e Esclarecido

çç

Denise Todloski 
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AtividadeAtividade

Denise Todloski 
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Processo do Termo de Consentimento Processo do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (continuaLivre e Esclarecido (continuaçção)ão)

Obtendo os fatos sobre o Obtendo os fatos sobre o 
estudoestudo

Denise Todloski 
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AtividadeAtividade

Denise Todloski 
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Processo do Termo de Consentimento Processo do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (continuaLivre e Esclarecido (continuaçção)ão)

Durante o estudo:Durante o estudo:
As pessoas precisam As pessoas precisam 
lembrar o que se espera lembrar o que se espera 
delasdelas

Podem surgir boatosPodem surgir boatos

Novas informaNovas informaççõesões
podem estar disponpodem estar disponííveisveis Denise Todloski 
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AtividadeAtividade

Denise Todloski 

Lidando com boatosLidando com boatos
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CriaCriaçção dos Documentos de ão dos Documentos de 
Consentimento Livre e EsclarecidoConsentimento Livre e Esclarecido

Usar o idioma localUsar o idioma local

Escrever no nEscrever no níível apropriado de leituravel apropriado de leitura

Ilustrar com conceitos e imagens Ilustrar com conceitos e imagens 
apropriadasapropriadas

Fazer traduFazer traduçções e retroões e retro--versõesversões

Fazer teste pilotoFazer teste piloto
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Elementos Essenciais do Elementos Essenciais do 
Consentimento Livre e EsclarecidoConsentimento Livre e Esclarecido

1.1. DescriDescriçção da pesquisaão da pesquisa
2.2. RiscosRiscos
3.3. BenefBenefíícioscios
4.4. AlternativasAlternativas
5.5. ConfidencialidadeConfidencialidade
6.6. CompensaCompensaççãoão
7.7. ContatosContatos
8.8. ParticipaParticipaçção voluntão voluntáária e saria e saíída da pesquisada da pesquisa

H. Kakande/DISH II Project
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Termo de Consentimento Livre e Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido: DescriEsclarecido: Descriçção da Pesquisaão da Pesquisa

Estudo da pesquisaEstudo da pesquisa
Objetivos do estudoObjetivos do estudo
ResponsabilidadesResponsabilidades
esperadasesperadas
ProcedimentosProcedimentos
envolvidosenvolvidos
DuraDuraçção do estudoão do estudo
ExplicaExplicaçção de randomizaão de randomizaçção ou placeboão ou placebo

Jason Smith/FHI
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David Borasky/FHI

Termo de Consentimento Livre e Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido: DescriEsclarecido: Descriçção dos Riscosão dos Riscos

Antecipados ou previsAntecipados ou previsííveisveis

FFíísicos, sociais, psicolsicos, sociais, psicolóógicosgicos

Probabilidade, severidade, Probabilidade, severidade, 
duraduraççãoão
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Termo de Consentimento Livre e Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido: DescriEsclarecido: Descriçção dos Benefão dos Benefíícioscios

RazoavelmenteRazoavelmente
esperadoesperado

Não exageradosNão exagerados

DuraDuraççãoão

Jean Sack/ICDDRB
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Termo de Consentimento Livre e Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido: Alternativas DisponEsclarecido: Alternativas Disponííveisveis

Procedimentos ou tratamentos Procedimentos ou tratamentos 
alternativosalternativos

Vantagens e Vantagens e 
desvantagensdesvantagens

DisponibilidadeDisponibilidade
CCP
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Termo de Consentimento Livre e Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido: PrivacidadeEsclarecido: Privacidade

Grau de privacidadeGrau de privacidade

Nomear pessoas ou organismos que Nomear pessoas ou organismos que 
podem ter acesso a informapodem ter acesso a informaççãoão

Uso futuro antecipado dos dados ou Uso futuro antecipado dos dados ou 
amostras biolamostras biolóógicasgicas
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Termo de Consentimento Livre e Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido: CompensaEsclarecido: Compensaççãoão

ExplicaExplicaçção completa e não ão completa e não 
coercivacoerciva

CompensaCompensaçção justa por tempo, ão justa por tempo, 
viagens, e inconvenientesviagens, e inconvenientes

Possibilidade de tratamento e Possibilidade de tratamento e 
compensacompensaçção no caso de danos ão no caso de danos 
ou complicaou complicaçções relacionadas ões relacionadas àà
pesquisapesquisa

NNíível de assistência mvel de assistência méédica a ser dica a ser 
disponibilizadadisponibilizada

CCP
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Elizabeth Robinson/FHI

Termo de Consentimento Livre e Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido:  Pessoas Para ContatoEsclarecido:  Pessoas Para Contato

Equipe de pesquisaEquipe de pesquisa

Comitê de Comitê de ÉÉticatica

Grupos especiaisGrupos especiais
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Termo de Consentimento Livre e Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido: ParticipaEsclarecido: Participaçção Voluntão Voluntááriaria

Absolutamente voluntAbsolutamente voluntááriaria

Direito de sair a Direito de sair a 
qualquer momentoqualquer momento

Não hNão háá penalidade se penalidade se 
recusar ou sair do estudorecusar ou sair do estudo

CCP
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Termo de Consentimento Livre e Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido: DocumentaEsclarecido: Documentaççãoão

ÉÉ somente parte do processo de somente parte do processo de 
consentimento livre e esclarecido consentimento livre e esclarecido 

Assinaturas podem nem sempre ser Assinaturas podem nem sempre ser 
posspossííveisveis

A dispensa requer A dispensa requer 
revisão e aprovarevisão e aprovaççãoão
do comitê de do comitê de ééticatica

Dharma Raj Bajracharya/CCP
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Resumo: Termo de Consentimento Resumo: Termo de Consentimento 
Livre e EsclarecidoLivre e Esclarecido

RequisitoRequisito éético, não stico, não sóó legallegal

Sem coerSem coerççãoão

DocumentaDocumentaçção necessão necessááriaria

CompreensãoCompreensão éé essencialessencial

MateriaisMateriais úúteis de apoioteis de apoio

Teste piloto encorajadoTeste piloto encorajado
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Estudo de Caso 3: Processo de Estudo de Caso 3: Processo de 
Consentimento Livre e EsclarecidoConsentimento Livre e Esclarecido
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Estudo de Caso 3: Processo do Termo Estudo de Caso 3: Processo do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecidode Consentimento Livre e Esclarecido

Perguntas para Discutir:Perguntas para Discutir:
1.1. Como os representantes da comunidade devem Como os representantes da comunidade devem 

aconselhar a equipe de pesquisa com relaaconselhar a equipe de pesquisa com relaçção a ão a 
comportamentos de alto risco relatados pelos comportamentos de alto risco relatados pelos 
participantes?participantes?

2.2. Quais mudanQuais mudançças os representantes da comunidade as os representantes da comunidade 
poderiam recomendar para o recrutamento de poderiam recomendar para o recrutamento de 
novos participantes?novos participantes?

3.3. Quais aprimoramentos poderiam ser feitos no Quais aprimoramentos poderiam ser feitos no 
planejamento de estudos futuros e suas estratplanejamento de estudos futuros e suas estratéégiasgias
de recrutamento?de recrutamento?
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SeSeçção VI: Documentos Bão VI: Documentos Báásicos de sicos de 
ÉÉtica em Pesquisatica em Pesquisa

Objetivos:Objetivos:
Identificar 2 Identificar 2 
consideraconsideraççõesões ééticasticas
inclusas nesses inclusas nesses 
documentosdocumentos

Reconhecer os 3 Reconhecer os 3 
princprincíípios universais pios universais 
enfatizados nesses enfatizados nesses 
documentosdocumentos
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Criados para observar as Criados para observar as ““regras da estradaregras da estrada””
para pesquisas envolvendo participantes humanospara pesquisas envolvendo participantes humanos

Documentos BDocumentos Báásicos de sicos de ÉÉtica em tica em 
PesquisaPesquisa

NurembergNuremberg BelmontBelmont

CIOMSCIOMS
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A DeclaraA Declaraçção de Helsinqueão de Helsinque

““O bemO bem--estar do ser humano deve ter prioridade estar do ser humano deve ter prioridade 
sobre os interesses da ciência e da sociedadesobre os interesses da ciência e da sociedade””

O formulO formuláário de consentimento deve ser fornecido rio de consentimento deve ser fornecido 
por escritopor escrito

Proceder com cautela se o participante possui Proceder com cautela se o participante possui 
relacionamento de dependência com o investigador relacionamento de dependência com o investigador 

UtilizaUtilizaçção limitada de placebosão limitada de placebos

Participantes são beneficiados pela pesquisaParticipantes são beneficiados pela pesquisa
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Do RelatDo Relatóório Belmont ao Crio Belmont ao Cóódigo de digo de 
RegulamentosRegulamentos FederaisFederais

EvoluEvoluçção da ão da éética em pesquisa nos Estados Unidostica em pesquisa nos Estados Unidos

O Estudo TuskegeeO Estudo Tuskegee
ProblemasProblemas ééticos em pesquisa são identificadosticos em pesquisa são identificados

O RelatO Relatóório Belmontrio Belmont
PrincPrincíípios fundamentais para o comportamento pios fundamentais para o comportamento éético dos tico dos 
investigadores são defendidosinvestigadores são defendidos

O CO Cóódigo de Regulamentos Federaisdigo de Regulamentos Federais
Regulamentos especiais são adotadosRegulamentos especiais são adotados
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NurembergNuremberg

HelsinqueHelsinque

CIOMSCIOMS

•• éé
••

•• íí
•• çç úú
•• çç

íí

Diretrizes do Conselho de OrganizaDiretrizes do Conselho de Organizaççõesões
Internacionais de Ciências MInternacionais de Ciências Méédicas (COICM)dicas (COICM)
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Dos PrincDos Princíípios Fundamentais de pios Fundamentais de 
ÉÉticatica ààs Diretrizes Locais s Diretrizes Locais 

Regulamentos nacionais e 
recomendações internacionais

Regulamentos nacionais e 
recomendações internacionais

à

ç

íí

Normas operacionais 
locais / da instituição
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Regulamentos e Diretrizes Locais Regulamentos e Diretrizes Locais 

Crescimento rCrescimento ráápidopido
das pesquisas das pesquisas 
internacionaisinternacionais

Muitos paMuitos paííses agora ses agora 
têm normas têm normas 
nacionaisnacionais
Necessidade maior Necessidade maior 
nos paises em nos paises em 
desenvolvimentodesenvolvimento

Njamburi/Cabak ELS
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Resumo: Documentos Resumo: Documentos dede ÉÉtica em tica em 
PesquisaPesquisa

De Nuremberg a CIOMSDe Nuremberg a CIOMS

Três princTrês princíípios universaispios universais

ProteProteçção ao participanteão ao participante
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AtividadeAtividade

Revisão FinalRevisão Final

Robert Rice/FHI
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ConclusãoConclusão

CertificaCertificaççãoão
Para obter informaPara obter informaçção adicional, entre em contato:ão adicional, entre em contato:

Office of International Research EthicsOffice of International Research Ethics
Family Health InternationalFamily Health International
P.O. Box 13950P.O. Box 13950
Research Triangle Park, NC 27709 USA Research Triangle Park, NC 27709 USA 

EE--mail:mail: ethics@fhi.orgethics@fhi.org
Web Site: Web Site: www.fhi.orgwww.fhi.org
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Currículo de Treinamento de Ética emCurrículo de Treinamento de Ética em
Pesquisa para Representantes ComunitáriosPesquisa para Representantes Comunitários

Currículo de Treinamento de Ética em Pesquisa para Representantes Comunitários

A Family Health International (FHI) desenvolveu este currículo de treinamento para endereçar as
necessidades dos representantes comunitários em todo o mundo, interessados em ética em pesquisa.

Para informações adicionais sobre a FHI, visite nossa página: www.fhi.org.

Material Necessário para a Parte A

• 4 placas: concorda plenamente, concorda, discorda, discorda completamente

• folheto para os participantes na Atividade do slide 2

• fita adesiva

• cartões, 1 para cada dupla de participantes

• blocos e canetas

• tabela de comitês éticos e representantes comunitários (localizada na seção Recursos Adicionais)



Family Health International

2

AtividadeAtividade

IntroduçãoIntrodução
““A população deve estar agradecida pelaA população deve estar agradecida pela
pesquisa chegar nas suas comunidades.pesquisa chegar nas suas comunidades.””
Você:Você:
�� Concorda totalmenteConcorda totalmente
�� ConcordaConcorda
�� DiscordaDiscorda
�� Discorda completamenteDiscorda completamente

Atividade (30 minutos)

Esta atividade fornece um contexto útil para as pessoas discutirem suas opiniões e atitudes sobre pesquisas, bem como uma base
para a discussão a ser realizada sobre ética em pesquisa. Este não é um teste para se obter a resposta "correta", mas sim para
nos ajudar a falar honestamente a respeito das diferentes atitudes e opiniões que podemos ter sobre o que é certo para nós e nossas
comunidades. Todas as opiniões são bem vindas, e é provável haver participantes que reajam energicamente à palavra "obrigado".
Alguém pode não concordar com o que está sendo dito, mas pode ouvir e trabalhar para entender opiniões diferentes.

Aqui estão duas opções para a atividade.

Opção 1: Nas paredes da sala, cole com fita adesiva 4 placas: concordo plenamente, concordo, discordo, discordo
completamente.

Faça os participantes se levantarem e se colocarem perto da placa correspondente à resposta que dariam à declaração. O
facilitador em seguida vai pedir que indivíduos de cada grupo defendam a opinião. Algumas pessoas podem mudar de opinião ao
escutar a explicação de outras. Faça os participantes voltarem para os respectivos lugares.

Opção 2: Distribua o folheto com a declaração e as respostas para cada participante.

Peça aos participantes que marquem com um círculo suas opiniões no folheto. Diga para serem sinceros — eles não precisam
discutir a opinião pessoal. Depois que terminarem de marcar suas respostas, junte e redistribua os folhetos. Peça então aos
participantes para defender a opinião marcada no folheto que receberam com o máximo de persuasão.

Depois que todas as respostas forem lidas e discutidas, pergunte aos participantes: Como foi representar um ponto de vista ou
opinião diferente da sua? Alguém disse alguma coisa que o surpreendeu ou o fez pensar diferente? Se realizássemos essa
atividade com membros da comunidade, com o grupo de pesquisa e com o investigador principal, como a discussão se
desenrolaria?
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O que é Pesquisa sobre Saúde?O que é Pesquisa sobre Saúde?

�� Pesquisa é um método de adquirirPesquisa é um método de adquirir
novos conhecimentosnovos conhecimentos

��  Pesquisa sobre saúde faz   Pesquisa sobre saúde faz 
constatações sobre como melhorar constatações sobre como melhorar aa
saúdesaúde

O que é pesquisa em saúde?

A pesquisa em saúde é conduzida para se adquirir mais conhecimento sobre problemas de saúde ou possíveis
soluções para eles. A palavra "adquirir" deixa claro que os investigadores ainda não sabem todas as respostas para as
perguntas que estão fazendo. A pesquisa em saúde envolve muitas disciplinas profissionais, incluindo pesquisa nas
áreas biomédica e de ciências sociais.

Nas ciências sociais, a pesquisa em saúde busca adquirir novos conhecimentos sobre por que os indivíduos, ou um
grupo, se comportam de determinada maneira em relação aos cuidados com a saúde, como, por exemplo, por que
usam ou não certas medidas preventivas. Na pesquisa biomédica, uma abordagem freqüentemente usada é colher
as melhores informações disponíveis e testar os tratamentos e as práticas mais conhecidas em comparação com
outras que possam ser mais eficientes.

A pesquisa ajuda os cientistas a desenvolver estratégias, novos tratamentos ou práticas de cuidados com a saúde.
Algumas melhorias nos cuidados com a saúde simplesmente não podem ser alcançadas sem que primeiro as pessoas
testem. Infelizmente, os participantes de pesquisas às vezes acreditam que os cuidados médicos recebidos durante um
estudo já estão comprovados como sendo os melhores. Esses mal-entendidos podem fazer com que algumas pessoas
arrisquem sua saúde ou participem de estudos porque acreditam erroneamente e que estarão protegidas contra uma
doença ou que serão curadas.

Devido à probabilidade da pesquisa ser mal interpretada ou mal usada, os participantes precisam ser protegidos,
entender o que se espera deles e o que acontecerá com eles. Os investigadores também precisam receber orientação
para assegurar que os participantes sejam bem tratados durante os estudos de pesquisa. Três princípios éticos básicos,
universalmente aceitos, foram desenvolvidos para ajudar as pessoas a tomar decisões sobre pesquisas. Cada um
desses 3 princípios será apresentado adiante neste currículo.
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Descrição do ConteúdoDescrição do Conteúdo

Parte AParte A
Seção I:Seção I: Participação ComunitáriaParticipação Comunitária

no Processo de Pesquisano Processo de Pesquisa
Seção II:Seção II: Investigadores eInvestigadores e

PatrocinadoresPatrocinadores
Seção III:Seção III: Comitês de ÉticaComitês de Ética

Parte BParte B
Seção IV:Seção IV: Princípios de Ética em PesquisaPrincípios de Ética em Pesquisa
Seção V:Seção V: Consentimento Livre e EsclarecidoConsentimento Livre e Esclarecido
Seção VI:Seção VI: Documentos de Ética em PesquisaDocumentos de Ética em Pesquisa

Descrição do Conteúdo

Este currículo é dividido em duas partes para proporcionar 2 sessões de treinamento. A Parte A contém as primeiras 3
seções, enquanto a Parte B contém as últimas 3 seções. É recomendável duas sessões de treinamento para que os
participantes possam considerar sobre o material visto na primeira, e para que tenham tempo de fazer perguntas sobre o
que não entenderam antes de começar a segunda sessão. É recomendável que todo o material seja visto, de forma a
preparar os representantes comunitários para participar do processo de pesquisa.

Cada uma das 6 seções enfatiza uma área de conteúdo considerada essencial para os representantes comunitários, ou
membros do comitê consultivo comunitário participando de treinamentos de ética em pesquisa. As áreas de conteúdo
são:

Parte A

Seção I: A Participação Comunitária no Processo de Pesquisa (slide 6)

Seção II: Investigadores e Patrocinadores (slide 18)

Seção III: Comitês de Ética (slide 24)

Parte B

Seção IV: Os Princípios de Ética em Pesquisa (slide 31)

Seção V: Consentimento Livre e Esclarecido (slide 44)

Seção VI: Documentos de Ética em Pesquisa (slide 67)

Nota

Cada seção usa uma orquídea diferente como símbolo. A orquídea foi escolhida porque simboliza a perfeição,
sabedoria e consideração, bem com virtude e moralidade, em muitas culturas. Sempre que possível, os
representantes comunitários trabalhando em projetos de pesquisa devem se esforçar em busca de sabedoria e
consideração, enquanto estiverem ajudando a pesquisa a alcançar a perfeição.
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Parte AParte A

SeçãoSeção I:I: Participação Comunitária noParticipação Comunitária no
Processo de PesquisaProcesso de Pesquisa

SeçãoSeção II:II: Investigadores e PatrocinadoresInvestigadores e Patrocinadores

SeçãoSeção III:III: Comitês de ÉticaComitês de Ética

CCP

Parte A

A Parte A deve ser coberta em um dia (aproximadamente 6 a 8 horas) com a Parte B no outro dia (mais 6 a 8
horas). Os 2 dias podem ser dias consecutivos, ocasiões separadas (por exemplo, reuniões programadas
regularmente com um grupo de trabalho da comunidade), ou quando for conveniente reunir o grupo.
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Objetivos:Objetivos:
�� Definir uma comunidadeDefinir uma comunidade
�� Explicar como envolverExplicar como envolver

representantesrepresentantes
comunitários no processocomunitários no processo
de pesquisade pesquisa

�� Identificar as possíveisIdentificar as possíveis
funções de umfunções de um
representante comunitáriorepresentante comunitário

Seção I: A Participação Comunitária noSeção I: A Participação Comunitária no
Processo de PesquisaProcesso de Pesquisa

Seção I: A Participação Comunitária no Processo de Pesquisa

No final desta seção, os participantes estarão aptos a:

• Definir uma comunidade

• Explicar como envolver representantes comunitários no processo de pesquisa

• Identificar as possíveis funções de um representante comunitário

Depois de alcançar esses objetivos, será possível ver porque é importante para os membros da comunidade
participar do processo de pesquisa e como podem participar.
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AtividadeAtividade

É importante ter representantesÉ importante ter representantes
comunitários participando no processocomunitários participando no processo
de pesquisa?de pesquisa?

Atividade (10 minutos)

O propósito dessa atividade é fazer com que os participantes reflitam sobre seu papel na execução da
pesquisa.

Peça aos participantes que discutam com um parceiro por 2 minutos o porquê acham que é importante ter
representantes comunitários participando do processo de pesquisa.

Peça a cada dupla que escreva dois motivos em um cartão. Faça os participantes colarem o cartão em
uma folha do bloco e prender na parede com fita adesiva. Para poupar tempo, peça que apenas algumas
duplas leiam em voz alta para todo o grupo. Os participantes podem ver os outros cartões durante um
intervalo.

(Nota: Algumas das respostas possíveis estão nos próximos slides.)
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Parceiros numa Pesquisa BaseadaParceiros numa Pesquisa Baseada
na Comunidade: Um Modelona Comunidade: Um Modelo

Pessoal dePessoal de
PesquisaPesquisa

CE/CRICE/CRI

Comunidade

Parceiros numa Pesquisa Baseada na Comunidade: Um Modelo

Muitos parceiros estão envolvidos na identificação, desenvolvimento, execução e disseminação de pesquisas em
ma comunidade. Este currículo enfatiza um relacionamento ideal entre três desses parceiros.

• A comunidade onde a pesquisa será realizada, representada pelos próprios participantes da pesquisa e
outros membros da comunidade.

• O grupo de pesquisa, incluindo o investigador do estudo e outras pessoas com função direta na pesquisa. O
patrocinador da pesquisa também está incluso, embora essa pessoa ou organização não esteja fisicamente
presente no local da pesquisa. O patrocinador geralmente fornece fundos e recursos necessários para a
execução da pesquisa. (Informações adicionais sobre grupos de pesquisa e patrocinadores estão descritas na
Seção II)

• O comitê de ética, ou conselho de revisão institucional, que revisa e aprova os processos de pesquisa, para
assegurar que os participantes não sejam prejudicados no estudo de pesquisa. (Informações adicionais sobre
comitês de ética ou conselhos de revisão institucional estão abrangidas na Seção III)

Estes 3 parceiros devem trabalhar juntos para assegurar que os estudos sejam conduzidos considerando os
melhores interesses da comunidade. Todos os parceiros têm responsabilidades específicas uns com os outros, e
com relação ao processo de pesquisa. Quando todos os parceiros têm informações e treinamento necessário para
endereçar as responsabilidades, a pesquisa tem mais probabilidade de ser conduzida com sucesso.
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AtividadeAtividade

�� O que é uma comunidade?O que é uma comunidade?

�� Que tipo de comunidade é mostrada nesse slide?Que tipo de comunidade é mostrada nesse slide?

�� Por que isto é uma comunidade?Por que isto é uma comunidade?

Sara A. Holtz/Peace Corps

Atividade (10 minutos)

Peça aos participantes que discutam essas questões:

• O que é uma comunidade?

• Que tipo de comunidade é mostrada nesse slide?

• Por que isso é uma comunidade?

• Quais são as comunidades a que você pertence?

• Como essas comunidades são definidas ou quais são as características dessas
comunidades?

• O que torna você um membro de uma comunidade?

• Por que é importante para você pertencer a uma comunidade?

(Nota: Algumas das respostas possíveis estão nos próximos slides.)
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Características de uma ComunidadeCaracterísticas de uma Comunidade

Um grupo vinculado devido a:Um grupo vinculado devido a:

�� LocalLocal

�� Perspectivas comunsPerspectivas comuns

�� Ações conjuntasAções conjuntas

Julie Beamish/FHI

Julie Beamish/FHI

Características de uma Comunidade

Em 2001, um estudo com 118 pessoas de diferentes origens sociais e étnicas definiu comunidade como "um grupo de
pessoas com características diversas unidas por vínculos sociais, que compartilham perspectivas comuns e se engajam em
ações conjuntas em localidades ou ambientes geográficos". 1

Um dos elementos de comunidade foi identificado como "um sentido de lugar, algo que pode ser localizado e descrito,
denotando uma idéia de local ou fronteiras". Uma comunidade é uma área ou um local identificável, como uma cidade,
uma aldeia, um bairro ou até um local de trabalho.

Esse estudo também identificou "compartilhar interesses e perspectivas comuns" como parte do que é pertencer a uma
comunidade. Como membros de uma comunidade, compartilhamos valores, normas, religião, interesses, preocupações,
necessidades, felicidade e sofrimento com os outros membros da nossa comunidade. Muitas vezes essas comunidades
existem há anos, e por vezes, há séculos.

Outros elementos de comunidade identificados foram ações conjuntas que unem as pessoas ou laços sociais, como
família, amigos, e diversidade.

Nota

1MacQueen KM, McLellan E, Metzger DS, et al. What is community? An evidence-based definition for
participatory public health. AJPH 2001;91(12):1929-38.
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Comunidades Específicas deComunidades Específicas de
PesquisaPesquisa

�� Por doençaPor doença

�� Por profissãoPor profissão

�� Por populaçãoPor população

�� Por localPor local
Barbara Barnett/FHI

Comunidades Específicas de Pesquisa

Alguns projetos de pesquisa podem estar focados em participantes que pertençam a comunidades especiais.
Exemplos incluem:

• Pessoas com a mesma doença. Exemplos: AIDS ou câncer de mama.

• Pessoas com a mesma profissão ou mesmo método de ganhar a vida. Exemplos: profissionais de saúde,
professores ou trabalhadores do sexo.

• Pessoas pertencentes à mesma população. Exemplos: adolescentes, idosos, presidiários ou usuários de
drogas injetáveis.

• Pessoas vivendo em uma comunidade geográfica específica. Exemplos: áreas urbanas, pequenas cidades do
interior ou em ambientes específicos como bares, casas noturnas, maternidades ou paradas de caminhões.

Em todos esses exemplos, indivíduos representando estas comunidades devem participar do planejamento, revisão,
e execução da pesquisa para assegurar que as opiniões e necessidades da comunidade sejam consideradas.

Às vezes, os benefícios e riscos da pesquisa afetam não só os participantes individualmente, mas toda a
comunidade.
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Por Que Ter a Participação daPor Que Ter a Participação da
Comunidade?Comunidade?

�� Criar uma ponte entre a comunidade e aCriar uma ponte entre a comunidade e a
pesquisa e os investigadorespesquisa e os investigadores

�� Ser porta-voz das questões e preocupaçõesSer porta-voz das questões e preocupações
locaislocais

�� Representar os interesses dos participantesRepresentar os interesses dos participantes

Cheryl Groff

Por Que Ter a Participação da Comunidade?

Para criar uma ponte entre a comunidade e o grupo de pesquisa é importante envolver a comunidade
em todo o processo de pesquisa. O envolvimento da comunidade otimiza a proteção dos participantes
da pesquisa, aumenta as percepções do investigador sobre os objetivos da pesquisa, e aprimora a forma
como a pesquisa é planejada.

A participação da comunidade no processo de pesquisa pode ocorrer de várias maneiras. Algumas
vezes representantes comunitários formam um grupo para aconselhar o processo de pesquisa, como a
voz das questões e preocupações locais. Outras vezes, um comitê de ética — formado por membros que
não vivem na comunidade — pede a um representante da comunidade local que seja porta-voz de todos
os participantes. Há diversos nomes para um grupo estabelecido formalmente que represente a
comunidade, tal como “Comitê Consultivo Comunitário” (CCC), grupo de trabalho da comunidade ou
grupo consultivo comunitário (no Brasil recebem o nome de Comitês Comunitários). Esses grupos
geralmente recebem poderes para aconselhar o estudo de pesquisa durante todo o processo de pesquisa,
representando os interesses dos participantes da pesquisa.

Embora diretrizes internacionais estabelecidas requeiram a participação da comunidade, não definem
exatamente como uma comunidade e seus representantes podem estar envolvidos em estudos de
pesquisa. Por vezes, a representação é em nível local; outras vezes, pode ser em nível nacional ou
internacional.
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A Participação Comunitária noA Participação Comunitária no
Processo de PesquisaProcesso de Pesquisa

�� Antes do estudo, informar a comunidadeAntes do estudo, informar a comunidade

�� Durante o estudo, acompanhar o progressoDurante o estudo, acompanhar o progresso
do estudodo estudo

�� Depois do estudo, compartilhar asDepois do estudo, compartilhar as
constataçõesconstatações

A Participação Comunitária no Processo de Pesquisa

No mínimo, a representação comunitária deve estar envolvida:

• Antes do estudo, para informar a comunidade.

Em pesquisas de saúde, um dos primeiros passos dos representantes das comunidades é concordar que a
pesquisa se dedica a uma necessidade ou a um problema relevante para aquela comunidade, e confirmar que
o plano é sensível às normas e cultura local. O estudo deve trazer benefícios aos participantes da pesquisa
ou à comunidade.

Como a pesquisa é feita para responder a questões, há riscos associados à participação. Portanto, a
representação comunitária é necessária antes do início da pesquisa, para ajudar a descobrir formas
apropriadas de proteger os participantes. O processo de consentimento livre e esclarecido, discutido adiante
neste currículo, é um exemplo de como os participantes são protegidos.

• Durante o estudo, para acompanhar o progresso e endereçar qualquer preocupação.

Os representantes comunitários podem continuar a educar outras pessoas sobre a pesquisa. Como membros
da comunidade, os representantes comunitários também podem ficar alerta a questões ou preocupações
sobre a pesquisa, comunicando ao grupo de pesquisa.

• Depois do estudo, para compartilhar as constatações.

Quando a pesquisa termina, os representantes comunitários podem ajudar a divulgar e aplicar os resultados
a toda a comunidade. Os representantes comunitários devem entender que freqüentemente há uma grande
lacuna entre a pesquisa e a prática, de forma que o compartilhamento das constatações pode levar até alguns
anos.
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Funções e Responsabilidades dosFunções e Responsabilidades dos
Representantes ComunitáriosRepresentantes Comunitários

�� Assegurar que a pesquisa enderece asAssegurar que a pesquisa enderece as
necessidades e expectativas da comunidadenecessidades e expectativas da comunidade

�� Defender o bem-estar dos participantes naDefender o bem-estar dos participantes na
pesquisapesquisa

�� Assegurar o processo de consentimento livreAssegurar o processo de consentimento livre
e esclarecidoe esclarecido

�� Segurar acesso aos benefícios da pesquisaSegurar acesso aos benefícios da pesquisa

Funções e Responsabilidades dos Representantes Comunitários

Uma das responsabilidades dos representantes comunitários é assegurar que a pesquisa enderece
necessidades locais e não seja conduzida apenas buscando respostas para questões científicas. Quando uma
pesquisa é conduzida entre indivíduos com uma doença específica, um representante comunitário deve
assegurar que o desenho da pesquisa seja sensível às necessidades e expectativas dos indivíduos doentes.
Em qualquer tipo de pesquisa em saúde, os representantes comunitários devem defender o bem estar dos
participantes.

Os participantes em potencial da pesquisa precisam receber e entender todas as informações importantes,
através do processo de consentimento livre e esclarecido, antes de decidirem participar de um estudo.
Detalhes sobre o consentimento livre e esclarecido serão apresentados adiante neste currículo. Os
representantes comunitários podem trabalhar com investigadores no desenvolvimento do processo de
consentimento livre e esclarecido, para assegurar que esse processo seja completo, abrangente, voluntário e
culturalmente apropriado.

Importância especial é dada aos benefícios que os participantes e suas comunidades recebem quando o
estudo for concluído, bem como o tratamento que os participantes no estudo irão receber. Exemplos de
perguntas importantes para um representante comunitário fazer incluem:

• O estudo, o medicamento, o tratamento ou a intervenção estarão disponíveis para os participantes?

• Quem os disponibilizará? Sob quais condições?

• Por quanto tempo estarão disponíveis para a comunidade onde serão testados?

• A qualidade do serviço de saúde na comunidade vai melhorar em conseqüência da pesquisa?

• A pesquisa resultará em mudanças desejáveis de comportamento na comunidade?

• Que outros benefícios a comunidade receberá como resultado da pesquisa?

Nota

Uma tabela com um gráfico comparativo das funções e responsabilidades do representante comunitário e
do comitê de ética em pesquisa pode ser encontrada na seção Recursos Adicionais, e uma atividade
relacionada será executada no slide 25.



Family Health International

15

Resumo: A Participação ComunitáriaResumo: A Participação Comunitária
no Processo de Pesquisano Processo de Pesquisa

�� Definição da comunidade: indivíduosDefinição da comunidade: indivíduos
compartilhando características comunscompartilhando características comuns

�� Participação da comunidade: indivíduosParticipação da comunidade: indivíduos
promovendo e melhorando os interesses da suapromovendo e melhorando os interesses da sua
comunidadecomunidade

�� Representação da comunidade: indivíduosRepresentação da comunidade: indivíduos
assumem muitos papéis e responsabilidades emassumem muitos papéis e responsabilidades em
prol da sua comunidadeprol da sua comunidade

Resumo: A Participação Comunitária no Processo de Pesquisa

Uma comunidade pode ser definida como um grupo de pessoas compartilhando a mesma localidade,
crenças, cultura, idéias, objetivos, idade, sexo, profissão, estilo de vida ou doença. Todos nós
pertencemos a muitas comunidades, unidas por interesses comuns.

Quando investigadores decidem estudar uma comunidade específica, os membros da comunidade
podem se unir para promover seus interesses, fazer perguntas e manifestar preocupações. A
representação comunitária pode ocorrer na forma de grupos de indivíduos estabelecidos formalmente,
que fazem parte da pesquisa em todos os estágios do estudo.

A representação comunitária assegura que a pesquisa responda às necessidades e expectativas de
saúde da comunidade, desenvolva um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido apropriado e
proporcione acesso aos benefícios da pesquisa. A representação comunitária beneficia a comunidade
e pode assegurar que a pesquisa seja planejada e implementada no melhor interesse da ciência e da
comunidade.
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Estudo de Caso 1:Estudo de Caso 1:
Participação da ComunidadeParticipação da Comunidade

Estudo de Caso 1: Participação da Comunidade

Um estudo sobre vacina de HIV é proposto em três grandes cidades na Ásia. O estudo será direcionado a grupos com
comportamento de risco previamente identificados, incluindo usuários de drogas injetáveis.

A equipe da pesquisa planeja recrutar usuários de drogas injetáveis em centros de reabilitação do governo e nas ruas.
A maior parte dos usuários de drogas injetáveis dos centros de reabilitação foi encaminhada para lá pelo sistema
judiciário local. Os participantes que concordarem em participar vão receber um cartão de identificação com um
número de participante e informações de contato para conversar sobre questões e problemas.

Ao preparar o estudo, o investigador se reúne com representantes da administração dos centros de reabilitação e da
polícia local a fim de discutir sobre o estudo e solicitar cooperação. As autoridades responsáveis pelos centros estão
otimistas, julgando que a maioria dos usuários de drogas injetáveis irá concordar em participar. Além disso, a polícia
solicita que os cartões de identificação do participante incluam o carimbo oficial do departamento de polícia e que os
nomes dos participantes recrutados nas ruas sejam fornecidos para a polícia para que não sejam presos e impedidos
de participar do estudo.

Os representantes comunitários são solicitados a fornecer idéias ao processo de recrutamento.
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Estudo de Caso 1:Estudo de Caso 1:
Participação da ComunidadeParticipação da Comunidade

Perguntas para Discutir:Perguntas para Discutir:
����Esta população (comunidade) pode ser inclusa nesteEsta população (comunidade) pode ser inclusa neste

estudo? Por que sim ou por que não?estudo? Por que sim ou por que não?

����Que medidas o pessoal de pesquisa pode tomar paraQue medidas o pessoal de pesquisa pode tomar para
assegurar que o consentimento livre e esclarecido sejaassegurar que o consentimento livre e esclarecido seja
fornecido voluntariamente por todos os participantes?fornecido voluntariamente por todos os participantes?

����Se você acredita que participantes potenciais nãoSe você acredita que participantes potenciais não
estarão aptos a dar o consentimento livre e esclarecidoestarão aptos a dar o consentimento livre e esclarecido
voluntariamente, o que poderia ser feito para modificar ovoluntariamente, o que poderia ser feito para modificar o
processo de consentimento livreprocesso de consentimento livre esclarecido?esclarecido?

Estudo de Caso 1: Participação da Comunidade

1. Essa população de usuários de drogas injetáveis (comunidade) pode ou não ser incluída no estudo?
Por que sim ou por que não?

Nota para a discussão: Talvez seja possível incluir os usuários de drogas injetáveis, porém apenas com
um processo de consentimento livre e esclarecido bem desenhado, incluindo várias reuniões prévias com
as autoridades locais a fim de assegurar que compreendam a natureza do estudo e reiterem que a
participação é voluntária. O estudo deve enfatizar que é aceitável a existência de um grande número de
pessoas dessa comunidade que se recuse a participar.

2. Que medidas a equipe da pesquisa pode tomar a fim que o termo de consentimento livre e
esclarecido seja assinado voluntariamente por todos os participantes?

Nota para a discussão: Será fundamental utilizar um local reservado para as discussões sobre o termo de
consentimento livre e esclarecido. Os membros da equipe do centro de reabilitação não devem participar
dessas discussões. A participação no estudo não deve implicar recompensas ou favorecimento do
tratamento dos detidos nos centros de reabilitação. Além disso, fornecer informações à comunidade de
usuários de drogas injetáveis sobre a pesquisa antes da realização pode significar que alguns dos detidos
fiquem conscientes sobre a pesquisa antes de serem enviados para os centros de reabilitação.

3. Se você acredita que os usuários de drogas injetáveis não serão capazes de assinar voluntariamente
o termo de consentimento livre e esclarecido, o que poderia ser feito para mudar o processo de
consentimento livre e esclarecido?

Nota para a discussão: Se você acredita que eles não serão capazes de assinar voluntariamente o termo de
consentimento livre e esclarecido, então eles não devem ser recrutados. Melhor seria recrutar somente os
usuários de drogas injetáveis não detidos nos centros de reabilitação.
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Seção II:Seção II: Investigadores eInvestigadores e
PatrocinadoresPatrocinadores

Objetivos:Objetivos:
�� Listar asListar as

responsabilidadesresponsabilidades
dos investigadoresdos investigadores

�� Listar asListar as
responsabilidadesresponsabilidades
dos patrocinadoresdos patrocinadores

Seção II: Investigadores e Patrocinadores

No final desta seção, os participantes poderão listar as responsabilidades principais que
investigadores e patrocinadores da pesquisa têm ao planejar e conduzir um projeto de pesquisa.
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Nash Herndon/FHI

Responsabilidades do Responsabilidades do InvestigadorInvestigador

�� Proteger aos participantesProteger aos participantes
humanoshumanos

�� Conduzir a pesquisa deConduzir a pesquisa de
acordo com os princípiosacordo com os princípios
éticos universaiséticos universais

�� Usar os melhores métodosUsar os melhores métodos
científicos possíveiscientíficos possíveis

�� Obter consentimento livre eObter consentimento livre e
esclarecido apropriadoesclarecido apropriado

�� Respeitar a privacidadeRespeitar a privacidade

Responsabilidades do Investigador

O investigador tem a responsabilidade básica de proteger todos os participantes da pesquisa, colocando o bem
estar dos participantes acima dos interesses da ciência e da sociedade. Esta responsabilidade deve ser vista
pelo investigador não apenas como uma necessidade reguladora ou legal, mas também como um imperativo
para conduzir a pesquisa de acordo com diretrizes e princípios éticos universais.

O investigador deve desenvolver protocolos de pesquisa corretos em termos científicos e técnicos, com base
nas melhores metodologias científicas existentes. As diretrizes do Conselho de Organizações Internacionais de
Ciências Médicas (COICM) recomendam que "o protocolo deve ser avaliado de forma científica e ética por um
ou mais conselhos de revisão devidamente constituídos". O investigador é obrigado a submeter o protocolo
para revisão de um comitê de ética reconhecido.

Além disso, o investigador deve assegurar que todo participante entregue o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido assinado antes de ser admitido no estudo. Esse Consentimento Livre e Esclarecido deve estar de
acordo com os requisitos abrangidos na Seção V.

O investigador precisa proteger a privacidade dos participantes de acordo com as condições declaradas no
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
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Responsabilidades do Responsabilidades do InvestigadorInvestigador
(continuação)(continuação)

�� Conduzir a pesquisa de acordo com oConduzir a pesquisa de acordo com o
protocoloprotocolo

�� Assegurar conformidade com os requisitosAssegurar conformidade com os requisitos
do comitê de éticado comitê de ética

�� Fornecer tratamento e/ou assistênciaFornecer tratamento e/ou assistência
acordadoacordado

�� Apoiar os interesses em longo prazo dosApoiar os interesses em longo prazo dos
participantes e comunidades depois doparticipantes e comunidades depois do
estudoestudo

�� Comunicar os resultados do estudoComunicar os resultados do estudo

Responsabilidades do Investigador (continuação)

O investigador tem a responsabilidade de conduzir a pesquisa em estrita conformidade com o protocolo que
foi revisado e aprovado pelo(s) comitê de ética. Sob nenhuma circunstância o investigador pode fazer qualquer
alteração no protocolo sem aprovação prévia do comitê de ética. O investigador precisa submeter para revisão
e aprovação do comitê de ética qualquer modificação no protocolo original, antes que qualquer dessas
mudanças seja implementada. O investigador precisa cumprir com todas as decisões ou recomendações do
comitê de ética que revisa a pesquisa, incluindo conformidade para fornecer assistência e/ou tratamento
acordado ao participante, se estipulado no protocolo.

Nos últimos anos, mais importância vem sido conferida às responsabilidades do investigador com relação
aos participantes e comunidades, durante e depois do estudo. Estas responsabilidades não devem ser vagas;
precisam estar declaradas explicitamente como parte do protocolo de pesquisa e do consentimento livre e
esclarecido.

Finalmente, uma vez concluído o estudo, o investigador deve comunicar aos participantes e a toda a
comunidade os resultados do estudo. Os representantes comunitários podem ajudar muito no planejamento e na
comunicação dos resultados para a comunidade.
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Responsabilidades do Responsabilidades do PatrocinadorPatrocinador

�� Garantir revisão, aprovação e supervisão adequadaGarantir revisão, aprovação e supervisão adequada
por um comitê de ética e grupo representativo dapor um comitê de ética e grupo representativo da
comunidadecomunidade

�� Selecionar e treinar investigadores qualificadosSelecionar e treinar investigadores qualificados

�� Fornecer políticas e procedimentosFornecer políticas e procedimentos

�� Monitorar a pesquisaMonitorar a pesquisa

�� Promover e apoiar os representantes comunitáriosPromover e apoiar os representantes comunitários

�� Assegurar a publicação e disseminação dosAssegurar a publicação e disseminação dos
resultados do estudoresultados do estudo

Responsabilidades do patrocinador

Geralmente o patrocinador fornece os fundos e outros recursos necessários para se conduzir uma pesquisa.
Portanto, os patrocinadores são responsáveis por proporcionar um ambiente que promova integridade,
objetividade e os mais elevados padrões de ética.

Os patrocinadores podem criar esse ambiente de diversas formas:

• Garantindo revisão, aprovação e supervisão adequadas por um comitê de ética e por grupos de
representantes comunitários (quando disponíveis).

• Colaborando apenas com investigadores qualificados e fornecendo todo o treinamento necessário para
implementar a pesquisa adequadamente.

• Colaborando com investigadores para desenvolver políticas escritas, procedimentos, e diretrizes antes do
início de uma pesquisa.

• Monitorando a pesquisa e colaborando para assegurar que todos os dados sejam autênticos, processados e
analisados corretamente.

• Apoiando em termos técnicos e financeiros o estabelecimento e a operação de um grupo consultivo
comunitário apropriado, sempre que possível e necessário.

• Colaborando com parceiros locais da pesquisa para assegurar a publicação e disseminação dos resultados do
estudo.
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Responsabilidade doResponsabilidade do PatrocinadorPatrocinador
em Pesquisa Internacionalem Pesquisa Internacional

�� Obter aprovação do comitê de ética localObter aprovação do comitê de ética local

�� Cumprir com os requisitos locais e nacionaisCumprir com os requisitos locais e nacionais

�� Dar ênfase aos benefícios para asDar ênfase aos benefícios para as
necessidades locaisnecessidades locais

Responsabilidades do Patrocinador em Pesquisas Internacionais

Todas as diretrizes internacionais recomendam que patrocinadores externos forneçam assistência financeira,
educacional e técnica para promover a capacitação na área de ética em pesquisa, incluindo o suporte de um
comitê de ética independente. Sempre que possível, o patrocinador deve obter a revisão e aprovação da
pesquisa por um comitê de ética local, e assegurar que a pesquisa proposta esteja de acordo com os requisitos
locais e nacionais em ética, reguladores e legais.

Antes do início do estudo, os patrocinadores são responsáveis por discutir com os parceiros locais a
relevância da pesquisa para as necessidades e prioridades locais e os benefícios em potencial para as
comunidades participantes. Quando a pesquisa terminar, em especial no caso de um resultado favorável, com um
produto eficaz licenciado, os patrocinadores devem se esforçar para fazer com que os produtos da pesquisa
fiquem disponíveis para os participantes ou para toda a comunidade.

Há uma concordância geral de que os patrocinadores ou os investigadores são responsáveis por providenciar
assistência médica gratuita aos participantes, quando danos ou complicações ocorrerem em decorrência da
pesquisa. Quaisquer limitações ou condições devem estar incluídas no Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. A possível responsabilidade dos patrocinadores de fornecer outros tipos de cuidados médicos talvez
precise ser considerada em alguns estudos, e deve estar explícita no protocolo de pesquisa e no Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.

Atividade (10 minutos)

Pergunte aos participantes o que acham que são as três principais responsabilidade de um investigador.

Sugestões de respostas: proteger os participantes, conduzir a pesquisa de acordo com o protocolo, cumprir com os
requisitos do comitê de ética.
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Resumo: Investigadores e PatrocinadoresResumo: Investigadores e Patrocinadores

Investigadores e Patrocinadores têm aInvestigadores e Patrocinadores têm a
responsabilidade de:responsabilidade de:
�� Planejar pesquisas éticas que vão de encontro àsPlanejar pesquisas éticas que vão de encontro às

necessidades locaisnecessidades locais

�� Assegurar supervisão e aprovação adequadas para aAssegurar supervisão e aprovação adequadas para a
pesquisapesquisa

�� Conduzir a pesquisa de acordo com os mais altosConduzir a pesquisa de acordo com os mais altos
padrões éticospadrões éticos

�� Aplicar e compartilhar os conhecimentos adquiridosAplicar e compartilhar os conhecimentos adquiridos
na pesquisana pesquisa

Resumo: Investigadores e Patrocinadores

Investigadores e patrocinadores compartilham algumas responsabilidades que asseguram a proteção
das pessoas que participam da pesquisa. Estas responsabilidades são em resposta a exigências
legais, mas também são devido às diretrizes éticas básicas que os cientistas e os profissionais de
saúde precisam seguir.

Inicialmente, investigadores e patrocinadores compartilham as responsabilidades de:

• Planejar pesquisas éticas que enderecem as necessidades locais

• Assegurar revisão e aprovação ética adequada para a pesquisa

• Conduzir a pesquisa de acordo com os mais elevados padrões de ética

• Aplicar e compartilhar os conhecimentos adquiridos na pesquisa
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Seção III: Comitês de ÉticaSeção III: Comitês de Ética

Objetivos:Objetivos:
�� Definir a(s) função(s)Definir a(s) função(s)

dos comitês de éticados comitês de ética

�� Identificar as etapas noIdentificar as etapas no
progresso do estudo deprogresso do estudo de
uma pesquisauma pesquisa

�� Unir a comunidade e oUnir a comunidade e o
comitê de ética para ocomitê de ética para o
bem-estar dobem-estar do
participanteparticipante

Seção III: Comitês de Ética

No final desta seção, os participantes estarão aptos a:

• Definir a(s) função dos comitês de ética

• Identificar as etapas no progresso de um estudo de pesquisa

• Unir a comunidade e o comitê de ética para o bem-estar do participante
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Comités de éticaComités de ética

�� Os nomes dos comitêsOs nomes dos comitês
de ética variam dede ética variam de
acordo com o localacordo com o local

�� A função principal éA função principal é
proteger osproteger os
participantes emparticipantes em
pesquisas com serespesquisas com seres
humanoshumanos

Njamburi/Cabak ELS

Comitês de Ética

Um comitê de ética é um grupo de pessoas com experiências diferentes que executa uma revisão independente
dos estudos propostos com seres humanos. Todos os regulamentos internacionais exigem a revisão e aprovação
de estudos de pesquisa com humanos por um comitê de ética independente e qualificado antes do início. Estes
comitês são conhecidos por diversos nomes, tais como comitê de ética em pesquisa (às vezes referido por
CEP), ou um conselho de revisão institucional (às vezes referido como CRI). A Organização Mundial de Saúde
chama esses grupos de comitês de ética, termo que usamos neste currículo.

A função principal dos comitês de ética é proteger os participantes em pesquisas com seres humanos.
Isso é mais importante do que os interesses do investigador ou da instituição onde o estudo será realizado.

As reuniões de um comitê de ética em pesquisa ocorrem pelo menos anualmente, para revisar e aprovar estudos
de pesquisa com seres humanos, antes dos participantes serem recrutados. Os comitês também revisam estudos
em andamento.

Atividade (20 minutos)

Distribua cópias da tabela sobre funções e responsabilidades do comitê de ética e dos representantes
comunitários, encontrada na seção Recursos Adicionais.

O facilitador pode conduzir uma discussão comparando as duas colunas ou dividir os participantes em 2 grupos,
para discutir e depois apresentar exemplos para todo o grupo.
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Membros do Comitê de ÉticaMembros do Comitê de Ética

QualificadosQualificados

�� A área de especialidade depende do tipo deA área de especialidade depende do tipo de
pesquisapesquisa

�� Representantes comunitários locaisRepresentantes comunitários locais

�� Líderes religiosos ou outros líderes comunitáriosLíderes religiosos ou outros líderes comunitários

�� Participantes de estudos anterioresParticipantes de estudos anteriores

DiversidadeDiversidade

�� SexoSexo

�� IdadeIdade

�� Antecedentes culturais e étnicosAntecedentes culturais e étnicos

Membros do Comitê de Ética

Os membros de um comitê de ética revisam os estudos para decidir se são éticos. A fim de realizar isso, cada
comitê precisa de uma combinação adequada de pessoas.

As diretrizes da Organização Mundial de Saúde exige o seguinte:

• Alguns membros devem ter experiência em ciência e pesquisa. Os membros devem estar qualificados
para revisar atividades específicas de pesquisa, bem como a aceitabilidade da pesquisa proposta em termos
de compromissos e regulamentos institucionais, leis aplicáveis, e padrões de conduta e prática profissional.

• Alguns membros devem ter uma experiência que não seja científica, para que a revisão seja equilibrada.
Um desses membros pode ser um representante comunitário. Um comitê de ética também pode incluir
líderes religiosos ou outros líderes comunitários ou participantes de estudos anteriores. Estes membros
ajudam o comitê de ética a considerar como a pesquisa pode afetar a comunidade onde o estudo será
realizado. Esses membros precisam receber o mesmo nível de respeito que os membros cientistas.

• Além disso, uma diversidade de sexo, faixa etária, e origens étnicas e culturais entre os membros de um
comitê de ética promove uma revisão equilibrada da pesquisa.

• Finalmente, um comitê de ética em pesquisa deve ter acesso a consultores externos com conhecimentos
especiais, quando necessário.

No Brasil, os comitês de éticas em pesquisa são constituídos de forma multidisciplinar, com a participação de
profissionais da área de saúde, ciências exatas e humanas, incluindo teólogos, sociólogos, filósofos, bioeticistas
e pelo menos um membro da sociedade civil organizada representando os usuários da instituição, podendo
ainda contar com consultores externos.
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Comitês de Ética: Revisão daComitês de Ética: Revisão da
PesquisaPesquisa

�� Planejar e conduzir o estudo cientificamentePlanejar e conduzir o estudo cientificamente

�� Recrutar participantes para a pesquisaRecrutar participantes para a pesquisa

�� Considerações comunitáriasConsiderações comunitárias

�� Cuidar e proteger os participantes da pesquisaCuidar e proteger os participantes da pesquisa

�� Adequabilidade do consentimento informadoAdequabilidade do consentimento informado

�� Questões de privacidadeQuestões de privacidade

Comitês de Ética: Revisão da Pesquisa

Para decidir se os estudos propostos são éticos, o comitê de ética deve observar 6 questões básicas:

• Planejamento científico e condução do estudo. O comitê de ética deve considerar o impacto sobre a
segurança dos participantes no planejamento do estudo.

• Recrutamento dos participantes da pesquisa. O comitê de ética deve examinar como os participantes são
recrutados.

• Considerações comunitárias. O estudo deve endereçar uma necessidade ou um problema local e deve ser
planejado com uma compreensão sobre a comunidade local. A opinião dos representantes da comunidade pode
auxiliar o comitê de ética a fazer isso.

• Cuidado e proteção dos participantes na pesquisa. O comitê de ética deve observar como o estudo afeta, de
modo positivo ou negativo, os participantes ou suas comunidades.

• Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O comitê de ética precisa decidir se os termos e o processo
do consentimento são adequados. Os representantes comunitários podem fornecer uma perspectiva importante
sobre o processo de Consentimento Livre e Esclarecido.

• Questões de privacidade. O comitê de ética precisa revisar os passos conduzidos pela equipe de estudo para
proteger a privacidade dos participantes. Em algumas pesquisas, o maior risco do participante é ter sua
privacidade violada.

Somente quando essas preocupações forem endereçadas, o comitê de ética deve dar sua aprovação para que
o estudo inicie.

Além disso, certos comitês de ética também revisam outros aspectos da pesquisa, tais como propriedade dos dados,
ou orçamentos.
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Comitês de Ética eComitês de Ética e
Representantes ComunitáriosRepresentantes Comunitários

�� A comunicação mútua entreA comunicação mútua entre
os comitês de ética e osos comitês de ética e os
representantes comunitáriosrepresentantes comunitários
é importanteé importante

�� Os investigadores podemOs investigadores podem
iniciar a comunicação entreiniciar a comunicação entre
os comitês de ética e osos comitês de ética e os
representantes comunitáriosrepresentantes comunitários

Sereem Tjaddeis/CCP

Comitês de Ética e Representantes Comunitários

A função dos representantes comunitários é complementar à função do comitê de ética em pesquisa. Ambos
protegem os interesses e o bem-estar dos participantes e de suas comunidades. Infelizmente, a comunicação
entre representantes comunitários e comitês de ética é pouca — algumas vezes, um nem sequer sabe sobre a
existência do outro.

A maioria dos comitês de ética apreciaria um retorno por parte dos representantes comunitários. Os
representantes comunitários podem precisar procurar o comitê de ética e oferecer ajuda. Isso pode fazer
com que os investigadores do estudo notifiquem o comitê de ética sobre a existência dos representantes
comunitários, mas pode também fazer com que os representantes comunitários trabalhem no comitê de ética.
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Resumo: Comitês de ÉticaResumo: Comitês de Ética

�� A função principal é proteger osA função principal é proteger os
participantes humanos dasparticipantes humanos das
pesquisaspesquisas

�� Os membros possuem antecedentesOs membros possuem antecedentes
profissionais e pessoais diversosprofissionais e pessoais diversos

�� Têm responsabilidade pela revisãoTêm responsabilidade pela revisão
da pesquisada pesquisa

Resumo: Comitês de Ética

A principal função dos comitês de ética é proteger participantes humanos em pesquisas. Esses comitês
obrigatórios se reúnem pelo menos anualmente para aprovar ou desaprovar novos projetos de pesquisa, e revisar
o progresso dos estudos em andamento. Um comitê de ética em pesquisa tem pelo menos 5 membros, alguns
deles com experiência em pesquisa ou ciências, enquanto outros não são cientistas e representam interesses
comunitários.

De forma a garantir a aprovação para iniciar um estudo, é necessária uma verificação detalhada do planejamento
científico e da condução do estudo, das medidas de recrutamento dos participantes, das considerações da
comunidade, dos cuidados e da proteção dos participantes, do consentimento livre e esclarecido, e das questões
de privacidade.

Pode ser do interesse da comunidade que um grupo de trabalho comunitário formalmente estabelecido entre em
contato com o comitê de ética local e expresse a disponibilidade para ajudar.

Atividade (10 minutos)

Peça aos participantes que discutam essas questões:

• O que você sabe sobre o seu comitê de ética?

• O seu comitê de ética sabe que existe um grupo consultivo comunitário?

• O que a sua equipe de pesquisa fez para informar você sobre o comitê de ética?

• Como pode ser construída uma ponte entre os dois grupos?
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Parte B

Antes de iniciar a Parte B, pergunte aos participantes se têm alguma pergunta ou algum comentário sobre
o material revisado na sessão anterior. Distribua etiquetas vermelhas, azuis ou verdes para cada
participante e peça que usem durante esta sessão.

30

Parte BParte B

SeçãoSeção IV:IV: Princípios de Ética em PesquisaPrincípios de Ética em Pesquisa

SeçãoSeção V:V: Consentimento Livre e EsclarecidoConsentimento Livre e Esclarecido

SeçãoSeção VI:VI: Documentos de Ética em PesquisaDocumentos de Ética em Pesquisa

Materiais Necessários para a Parte B

• etiquetas (vermelhas, azuis e verdes)

• blocos de papel e canetas

• exemplos de Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (localizados na seção Recursos
Adicionais)

• papel verde (pelo menos 10 folhas de papel, para amassar e formar uma bola)
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Seção IV: Princípios de Ética emSeção IV: Princípios de Ética em
PesquisaPesquisa

Objetivos:Objetivos:

�� Conhecer os 3 princípiosConhecer os 3 princípios
fundamentais de ética emfundamentais de ética em
pesquisapesquisa

�� Identificar participantesIdentificar participantes
vulneráveis da pesquisavulneráveis da pesquisa

Seção IV: Princípios de Ética em Pesquisa

No final desta seção, os participantes estarão aptos a:

• Aprender os 3 princípios fundamentais de ética em pesquisa e suas definições

• Identificar tipos diferentes de participantes ou populações vulneráveis de pesquisa

Atividad (10 minutos)

Escreva num bloco de papel o código de cores das etiquetas distribuídas no início da sessão: vermelho para
respeito pelas pessoas, azul para beneficência e verde para justiça. Diga aos participantes que, durante o
resto da sessão, eles representarão o princípio sugerido pela etiqueta colorida que estão usando, e que
devem ajudar a iniciar uma discussão sobre esse princípio. Peça que prestem especial atenção ao seu
princípio durante as discussões de estudo de caso, quando cada princípio deve ser representado.
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Nash Herndon/FHI

TrêsTrês Princípios Fundamentais dePrincípios Fundamentais de
Ética em PesquisaÉtica em Pesquisa

�� Respeito pelas pessoasRespeito pelas pessoas

�� BeneficênciaBeneficência

�� JustiçaJustiça

Todd Shapera

Três Princípios Fundamentais da Ética em Pesquisa

A ética em pesquisa se baseia nos três princípios fundamentais abaixo:

• Respeito pelas pessoas

• Beneficência

• Justiça

Estes princípios são considerados universais — são aplicáveis em qualquer lugar do mundo. Estes princípios não
têm fronteiras nacionais, culturais, legais ou econômicas. Todas as partes envolvidas em estudos de pesquisa com
humanos devem entender e seguir esses princípios.

Embora estes princípios sejam universais, a disponibilidade dos recursos necessários para manter estes princípios
durante todo o processo de pesquisa não é universal, nem distribuída equitativamente. Por exemplo, os recursos
financeiros disponíveis para um comitê de ética ou um conselho consultivo comunitária podem ser limitados.
Entretanto, esses princípios devem guiar o pensamento e comportamento de todos os indivíduos envolvidos no
planejamento, condução e patrocínio da pesquisa que envolva participantes humanos, independente das limitações.
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AtividadeAtividade

Todd Shapera

Todd Shapera

Respeito pelas PessoasRespeito pelas Pessoas

Atividade (10 minutos)

Peça aos participantes para conversar sobre palavras ou frases que os faça pensar sobre respeito pelas
pessoas. Em outras palavras, de que forma eles, como grupo, definiriam o respeito pelas pessoas?

Como sugerido anteriormente, os participantes usando a etiqueta vermelha devem iniciar a discussão.

(Nota: Algumas respostas possíveis estão no slide seguinte.)
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Respeito pelas PessoasRespeito pelas Pessoas

Cada indivíduo:Cada indivíduo:

�� É único e livreÉ único e livre

�� Tem o direito e aTem o direito e a
capacidade de decidircapacidade de decidir

�� Tem estima e dignidadeTem estima e dignidade

�� Tem direito aoTem direito ao
consentimento livre econsentimento livre e
esclarecidoesclarecido

CCP

Respeito pelas Pessoas

(Compare as respostas da atividade anterior com os conceitos abaixo)

O respeito pelas pessoas é um dos princípios fundamentais da pesquisa: é o reconhecimento de uma pessoa
como um indivíduo autônomo, único e livre. Significa também o reconhecimento de que cada pessoa tem o
direito e a capacidade de tomar suas próprias decisões. O respeito a uma pessoa assegura que a dignidade seja
valorizada.

Os indivíduos devem ter poderes para tomar decisões livremente e receber todas as informações necessárias
para tomar as decisões corretas. Conduzir um projeto de pesquisa quando alguns dos participantes em potencial
não têm o direito ou a capacidade de tomar uma decisão é uma violação da ética em pesquisa e dos direitos
humanos básicos. Os representantes comunitários podem ajudar a reconhecer o processo exclusivo de tomada de
decisão dos indivíduos e das comunidades, e sugerir a melhor forma de delegar aos participantes o poder de
tomar decisões voluntárias.
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AtividadeAtividade

Participantes VulneráveisParticipantes Vulneráveis

Liste grupos de pessoasListe grupos de pessoas
consideradas comoconsideradas como
participantes vulneráveis naparticipantes vulneráveis na
pesquisapesquisa

Nadine Burton/FHI

Atividade (10 minutos)

Uma pessoa é considerada vulnerável quando for difícil para fazer uma escolha verdadeiramente esclarecida
e voluntária de participar ou continuar em uma pesquisa.

Peça aos participantes que discutam diferentes categorias ou tipos de pessoas que consideram como
participantes vulneráveis de pesquisas. Escreva as respostas no flip chart.

(Nota: Algumas respostas possíveis estão no slide a seguir.)

Nota

O Council for International Organizations of Medical Sciences [Conselho Para Organizações Internacionais de
Ciências Médicas], uma organização internacional, não-governamental e sem fins lucrativos, estabelecida
conjuntamente pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e a UNESCO, em 1949, faz referência à
vulnerabilidade nos seguintes termos: "Vulnerabilidade se refere à incapacidade substancial de proteger os
próprios interesses, devido a impedimentos como falta de capacidade para fornecer o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido, falta de meios alternativos para obter cuidados médicos ou outras necessidades
dispendiosas, ou por ser membro subalterno ou subordinado de um grupo hierárquico".
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�� Menores de idade, mulheresMenores de idade, mulheres
grávidas, prisioneirosgrávidas, prisioneiros

�� Pessoas com deficiênciaPessoas com deficiência
mentalmental

�� Pessoas analfabetas ou comPessoas analfabetas ou com
educação formal limitadaeducação formal limitada

�� Pessoas com acesso limitadoPessoas com acesso limitado
aos serviços de saúdeaos serviços de saúde

�� Mulheres em certasMulheres em certas
condiçõescondições

Quem São as Pessoas Vulneráveis?Quem São as Pessoas Vulneráveis?

Eva Canoutas/FHI

Julie Beamish/FHI

Elizabeth

Robinson/FHI

Quem São as Pessoas Vulneráveis?

(Compare as respostas da atividade anterior com os conceitos abaixo)

Alguns grupos são tradicionalmente considerados como participantes vulneráveis em pesquisas. Incluem:

• Menores de idade

• Mulheres grávidas

• Prisioneiros / Detentos

• Pessoas com incapacidade mental

Recentemente, outros tipos de pessoas vulneráveis estão recebendo atenção, incluindo, sem limitação:

• Pessoas com educação limitada ou pessoas analfabetas, que podem ter dificuldades para entender as
informações do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

• Pessoas com poucos recursos econômicos, que podem ter acesso limitado a serviços de saúde, e ver sua
participação em um estudo como a única oportunidade de obter cuidados médicos.

• Trabalhadores do sexo ou homossexuais.

• Mulheres em certas condições. Por exemplo, algumas mulheres precisam pedir aos maridos antes de
consentir em participar de um estudo.

• Usuários de drogas ou outros que se dediquem a atividades ilegais.

Pessoas vulneráveis ainda podem participar em um estudo; entretanto, precisam de proteção especial. O processo
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conduzido com cuidado especial para pessoas vulneráveis,
promove o respeito pelas pessoas.

Investigadores e representantes comunitários devem entender que até pequenos presentes ou lembranças para
participantes de pesquisas podem influenciar decisões, tornando as pessoas vulneráveis.

Nota

Outros grupos podem ter sido identificados na atividade anterior e devem ser novamente destacados aqui.
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AtividadeAtividade

BeneficênciaBeneficência

Liste exemplos deListe exemplos de
beneficênciabeneficência

Nash Herndon/FHI

Atividade (5 minutos)

Liste alguns exemplos de beneficência.  (Geralmente, regras como "não faça mal" ou "maximize os
benefícios possíveis e minimize os danos possíveis" são mencionadas ao discutir esse princípio.)

(Nota: Algumas respostas possíveis estão no slide a seguir.)

Como sugerido anteriormente, os participantes usando a etiqueta azul devem iniciar a discussão.

Beneficência

Beneficência vem do Latim, e significa “fazer o bem às pessoas envolvidas”. Não causar danos é o
padrão deste princípio.

As pessoas freqüentemente usam beneficência como sinônimo de respeito pelas pessoas, ou justiça.
Entretanto, somente este princípio envolve atos de bondade ou beneficência que vão além da simples
obrigação.
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Nash Herndon/FHI

BeneficênciaBeneficência

Investigadores devem:Investigadores devem:

�� Proteger o bem-estar físico,Proteger o bem-estar físico,
mental e socialmental e social

�� Reduzir riscos ao mínimoReduzir riscos ao mínimo

�� Reter a perspectivaReter a perspectiva
comunitáriacomunitária

Beneficência

O princípio da beneficência torna o investigador responsável pelo bem estar físico, mental e social do
participante da pesquisa.

Os representantes comunitários podem dar opiniões para assegurar que os benefícios para o participante da
pesquisa sejam ótimos, enquanto os riscos estejam reduzidos a um mínimo. O compromisso de evitar riscos ou
de reduzi-los o máximo possível também é referido como não-maleficência, baseada na promessa clássica da
profissão médica de "antes de mais nada, não cause danos". Os riscos para uma pessoa participando em um
estudo de pesquisa precisam ser comparados com os benefícios potenciais e o conhecimento a ser adquirido.

Além dos benefícios e riscos para os indivíduos, recentemente vem se dando atenção a possíveis benefícios ou
riscos para as comunidades onde a pesquisa será conduzida.

Atividade (5 minutos)

Discuta quais tipos de riscos são aceitáveis ou inaceitáveis no contexto de um estudo.
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AtividadeAtividade

JustiçaJustiça

Atividade (10 minutos)

Peça aos participantes para conversar sobre palavras ou frases que os faça pensar em justiça. Em outras
palavras, de que forma eles, como grupo, definem justiça?

Como sugerido anteriormente, os participantes usando a etiqueta verde devem iniciar a discussão.

Peça a eles para discutir por que a balança está sendo usada para esta discussão e por que um dos braços
da balança está mais baixo que o outro.

Ao final da discussão, prenda na parede exemplos dos 3 princípios, lado a lado, para que os participantes
possam ter certeza sobre as características de cada um.

Nota

Se um braço da balança representa os riscos e o outro os benefícios, o braço mais pesado deve representar
os benefícios para os participantes de estudos. Idealmente em um estudo, os benefícios devem ultrapassar
os riscos.
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JustiçaJustiça

Investigadores devem:Investigadores devem:
�� Assegurar uma distribuição justa de riscos eAssegurar uma distribuição justa de riscos e

benefíciosbenefícios

�� Conduzir o recrutamento dos participantes daConduzir o recrutamento dos participantes da
pesquisa de forma justapesquisa de forma justa

�� Fornecer proteção especial para gruposFornecer proteção especial para grupos
vulneráveisvulneráveis

Justiça

A justiça exige a distribuição justa e igualitária dos benefícios e riscos na participação em um estudo de
pesquisa. O recrutamento e a seleção dos participantes precisam ser feitos de maneira justa e igualitária.

A justiça proíbe a exposição de um grupo de pessoas aos riscos de uma pesquisa unicamente para
benefício de outro grupo. Os representantes comunitários têm a responsabilidade de assegurar que a
participação da comunidade em um estudo seja justificada.

Os representantes comunitários precisam estar conscientes da necessidade de proteção apropriada para
participantes de pesquisas. Devem prestar atenção especial aos benefícios que os participantes ou suas
comunidades receberão em decorrência de sua participação na pesquisa, e aconselhar a equipe de pesquisa para
que os incentivos oferecidos pela pesquisa não influenciem a decisão de participar.

O princípio da justiça estabelece proteção especial para pessoas vulneráveis. A justiça não permite o uso de
grupos vulneráveis — como pessoas de poucos recursos — como participantes de pesquisas para benefício
exclusivo de grupos mais privilegiados.



Family Health International

41

Resumo: Princípios de Ética emResumo: Princípios de Ética em
PesquisaPesquisa

�� Respeito às pessoasRespeito às pessoas

�� BeneficênciaBeneficência

�� JustiçaJustiça

�� Populações vulneráveis em risco maiorPopulações vulneráveis em risco maior

Resumo: Princípios de Ética em Pesquisa

As pesquisas em saúde são conduzidas de acordo com 3 princípios universais:

• Respeito pelas pessoas

• Beneficência

• Justiça

Os investigadores precisam trabalhar para o bem estar das populações que participam em seus
estudos. Esses princípios foram criados para proporcionar orientação e assegurar que o bem estar de
cada participante seja sempre considerado. Os representantes comunitários devem entender esses
princípios de ética em pesquisas, e como aplicá-los em suas comunidades.
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Estudo de Caso 2: AutonomiaEstudo de Caso 2: Autonomia

Estudo de Caso 2: Autonomia

Está sendo iniciado um estudo clínico com um microbicida para as mulheres que freqüentam os
centros de tratamento de doenças sexualmente transmissíveis. Os centros identificados estão na
China, Índia, Tanzânia, EUA e Vietnã. Essa é a primeira vez que esses centros internacionais
participam de ensaios clínicos e os investigadores principais de cada centro se comprometeram a
desenvolver um processo que inclua a criação de um grupo de representantes comunitários em cada
centro.

Os membros do grupo de um dos centros determinaram que remuneração fosse fornecida por sua
orientação já que a equipe do centro é remunerada pelo seu trabalho.

O grupo possui nove representantes: O responsável de saúde do distrito, o diretor da polícia local, um
político local, dois empresários locais, dois educadores em saúde de organizações comunitárias locais
e duas mulheres indicadas pela equipe clínica como interessadas em representar as mulheres que
querem participar do estudo.
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Estudo de Caso 2: AutonomiaEstudo de Caso 2: Autonomia

Perguntas para Discussão:Perguntas para Discussão:

1.1. Este grupo de representantes comunitários podeEste grupo de representantes comunitários pode
representar adequadamente as questões dosrepresentar adequadamente as questões dos
participantes potenciais se o grupo receber dinheiroparticipantes potenciais se o grupo receber dinheiro
pelo estudo? Por que sim ou por que não?pelo estudo? Por que sim ou por que não?

2.2. É apropriado dar aos consultores comunitáriosÉ apropriado dar aos consultores comunitários
qualquer tipo de compensação por suaqualquer tipo de compensação por sua
participação? O que seria uma compensaçãoparticipação? O que seria uma compensação
aceitável e o que seria inadequado?aceitável e o que seria inadequado?

3.3. Quais questões e preocupações o pagamento dosQuais questões e preocupações o pagamento dos
consultores poderia afetar, e seus conselhos seriamconsultores poderia afetar, e seus conselhos seriam
discutidos?discutidos?

Estudo de caso 2: Autonomia

1. Esse grupo de representantes comunitários pode representar adequadamente as questões e as
preocupações das potenciais participantes se o grupo for remunerado pelo estudo? Por que sim ou por
que não?

Nota para a discussão: Muitos programas, patrocinadores, e países valorizam ter um grupo de aconselhamento
comunitário voluntário e autônomo capaz de fornecer contribuição sem receber incentivos financeiros. A
compensação não é justificada, considerando que os representantes comunitários não incorrem com despesas
pessoais associadas com a participação na pesquisa. É adequado remunerar os representantes comunitários
somente por despesas incorridas devido à participação nas relacionadas com o projeto (por exemplo,
reembolso por transporte, alimentação, hotel, creche).

2. É adequado conceder alguma forma de compensação aos conselheiros comunitários pela participação
na pesquisa? Que tipo de compensação seria aceitável e que tipo seria inadequada?

Nota para a discussão: É adequado remunerar os representantes comunitários por despesas ocorridas
relacionadas com a participação nas atividades de orientação e educação, como reembolso por transporte e
custos com creche. A compensação não-monetária, como refeições ou lanches, também é aceitável. Suporte
total para assistir a treinamentos ou reuniões locais, regionais ou internacionais também é aceitável.

3. A remuneração dos conselheiros poderia interferir nas questões, preocupações e orientações discutidas?

Nota para a discussão: É importante distinguir entre pagamento e compensação. O mero fato de compensar
alguém pelo seu tempo e inconveniência não cria conflito de interesse. Entretanto, quando ocorre pagamento
além do reembolso de reuniões – ou despesas relacionadas com o projeto – pode ocorrer um conflito de
interesse, comprometendo assim a integridade do representante comunitário aos olhos da comunidade em
geral.
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Seção V:Seção V:
Consentimento Livre e EsclarecidoConsentimento Livre e Esclarecido

Objetivos:Objetivos:
�� Explicar o conceitoExplicar o conceito

de consentimentode consentimento
livre e esclarecidolivre e esclarecido

�� Nomear e discutir osNomear e discutir os
8 elementos8 elementos
essenciais deessenciais de
consentimento livre econsentimento livre e
esclarecidoesclarecido

Seção V: Consentimento Livre e Esclarecido

No final desta seção, os participantes estarão aptos a:

• Explicar o conceito de consentimento livre e esclarecido

• Indicar e discutir os 8 elementos essenciais do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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: Council of International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) Ethical Guidelines

O Que é o Termo de ConsentimentoO Que é o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido?Livre e Esclarecido?

““Consentimento dado por um indivíduoConsentimento dado por um indivíduo
competente quecompetente que
�� Recebeu as informações necessáriasRecebeu as informações necessárias

�� Compreendeu devidamente as informaçõesCompreendeu devidamente as informações

�� Após considerar as informações, tomou umaApós considerar as informações, tomou uma
decisão sem ter sido sujeito à coerção,decisão sem ter sido sujeito à coerção,

influências indevidas ou indução, ouinfluências indevidas ou indução, ou
intimidaçãointimidação””

O Que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido?

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é essencial para a ética em pesquisa. As diretrizes do COICM
definiram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido como:

"Consentimento fornecido por um indivíduo competente que:

• Recebeu as informações necessárias (verbalmente e por escrito).

• Compreendeu devidamente as informações.

• Depois de considerar as informações, tomou uma decisão sem ter sido sujeito à coerção,
influências indevidas, indução ou intimidação".

Esta definição é um processo de 4 etapas:

Etapa 1: As informações são fornecidas

Etapa 2: As informações são compreendidas

Etapa 3: Uma decisão é tomada

Etapa 4: A compreensão é monitorada e mantida
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Representantes Comunitários e o Processo doRepresentantes Comunitários e o Processo do
Termo de Consentimento Livre e EsclarecidoTermo de Consentimento Livre e Esclarecido

�� A participação no desenho e revisão do processoA participação no desenho e revisão do processo
de consentimento livre e esclarecido salvaguarda ode consentimento livre e esclarecido salvaguarda o
bem-estar do participantebem-estar do participante

�� O conselho do representante comunitário éO conselho do representante comunitário é
essencial para:essencial para:

�� DesenvolvimentoDesenvolvimento

�� Revisão, acordo, ou aprovaçãoRevisão, acordo, ou aprovação

�� Entendimento do participanteEntendimento do participante

�� VigilânciaVigilância

Representantes Comunitários e o Processo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Os representantes comunitários podem oferecer orientação cultural apropriada quando os
investigadores estiverem desenvolvendo o processo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
O envolvimento nesta etapa protege a capacidade de cada participante em potencial de fazer uma
escolha esclarecida e voluntária de participar ou não da pesquisa.

As informações fornecidas durante o processo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
precisam ser cuidadosamente selecionadas, com base nas necessidades do investigador e do
participante na pesquisa. Como as informações que o investigador considera essenciais podem ser
extensas ou difíceis de entender, é necessário incluir evidências ou indicadores de que essas
informações foram compreendidas pelo participante. Informações que não são entendidas são o
mesmo que nenhuma informação, tornando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido sem
sentido. A voz da comunidade é particularmente valiosa para selecionar o tipo e a quantidade das
informações fornecidas, e também os indicadores que confirmam que o participante em potencial
conseguiu entender a informação.

Rumores podem surgir a qualquer momento durante o processo de pesquisa. Os representantes
comunitários podem trabalhar com a equipe de pesquisa para ajudar a corrigir estes possíveis boatos.
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Processo do Termo de ConsentimentoProcesso do Termo de Consentimento
Livre e EsclarecidoLivre e Esclarecido

Denise Todloski

Processo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

O processo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido começa quando as pessoas ouvem falar
sobre um estudo pela primeira vez.

Existem estratégias diferentes de se apresentar um estudo para uma comunidade. A estratégia usada
depende de quem na comunidade é elegível para participar da pesquisa, e do tipo de pesquisa. Para os
propósitos do processo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, pense na comunidade que pode
participar potencialmente da pesquisa. Muitas vezes, os participantes ficam sabendo sobre um estudo em
lugares públicos. Por exemplo, alguns estudos são apresentados a uma comunidade através de uma
encenação teatral no mercado, uma canção na sala de espera de uma clínica, ou através de serviços
prestados por uma organização não governamental (ONG).

Quando as pessoas escutam falar sobre um novo estudo, o processo de Consentimento Livre e Esclarecido
começa. O que elas ouvem a partir desse momento pode influenciar o que vão pensar sobre o projeto, e
sua decisão de se envolver. Por essa razão, é importante que os representantes comunitários ajudem a
planejar como apresentar um novo estudo.
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AtividadeAtividade

Denise Todloski

Atividade (10 minutos)

Esta ilustração mostra um trabalhador da área de saúde, que atende à comunidade, falando para as
pessoas num mercado sobre um estudo novo. Discuta o que você pensa sobre essa forma de contar
novidades às pessoas. Exemplos de perguntas para discussão incluem:

• É aceitável falar com as pessoas sobre um estudo novo em um lugar como esse?

• Como um representante comunitário pode ajudar?

• Quais outros locais seriam apropriados para falar às pessoas sobre um estudo novo?

• Quais outros locais seriam inapropriados para contar às pessoas sobre um estudo novo?

• As pessoas desconfiariam do que o trabalhador da área de saúde está dizendo?

• Ajudaria ter um representante comunitário acompanhando o trabalhador da área de saúde para
contar às pessoas sobre esse estudo? Quais outras maneiras poderiam ser usadas para que as
pessoas saibam sobre um estudo novo?
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Processo do Termo de ConsentimentoProcesso do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (continuação)Livre e Esclarecido (continuação)

Obtendo os fatos sobre oObtendo os fatos sobre o
estudoestudo

Denise Todloski

Processo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (continuação)

Reunindo os fatos sobre o estudo:

Após alguém saber sobre um estudo, a pessoa precisa ir ao centro da pesquisa para obter informação adicional.
Informações completas sobre os detalhes do estudo devem ser fornecidas a cada indivíduo interessado.
Informações adicionais depois podem ser fornecidas na clínica, em casa ou em qualquer outro local apropriado da
comunidade. Se uma pessoa decide participar de um estudo, precisa assinar um documento chamado Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Veremos adiante o que deve especificamente ser incluído nesse formulário.

Os representantes comunitários podem ajudar a equipe de pesquisa a decidir como fornecer melhor as
informações requeridas para as pessoas, incluindo como proteger a privacidade, o que fazer se as pessoas não
sabem ler e escrever, e como assegurar que as pessoas que desejarem conversar com o cônjuge ou outra pessoa
antes de decidir tenham a oportunidade de fazê-lo. Antes de assinar o termo de consentimento livre e esclarecido,
o participante deve estar certo de que realmente quer participar, e precisa ficar claro que a decisão de não
participar não acarretará conseqüências negativas.
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AtividadeAtividade

Denise Todloski

Atividade (10 minutos)

Converse sobre a ilustração neste slide.

• Você pode imaginar a mulher tendo algum problema em entender a enfermeira? Nesse caso, como
o representante comunitário poderia ajudar?

• Você pode imaginar a mulher sentindo que precisa concordar?

• O que pode ser feito para deixar a mulher mais à vontade?
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Processo do Termo de ConsentimentoProcesso do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (continuação)Livre e Esclarecido (continuação)

Durante o estudo:Durante o estudo:

��As pessoas precisamAs pessoas precisam
lembrar o que se esperalembrar o que se espera
delasdelas

��Podem surgir boatosPodem surgir boatos

��Novas informaçõesNovas informações
podem estar disponíveispodem estar disponíveis Denise Todloski

Processo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (continuação)

É importante assegurar que os indivíduos que participam do estudo e a comunidade entendam o que está
acontecendo durante o estudo, especialmente se o estudo se prolongar por algum tempo.

• As pessoas recebem muita informação quando estão tomando conhecimento sobre um estudo e decidindo
se assinam o termo de consentimento livre e esclarecido. Pode ser difícil lembrar de todas essas
informações. Se os participantes não compreendem ou não se lembram, podem não fazer o que é esperado,
ou podem sair do estudo devido a mal entendidos. Os representantes comunitários podem ajudar na
conscientização contínua dos participantes do estudo.

• Os membros da comunidade que não estão envolvidos em um estudo podem ter idéias diferentes sobre o
propósito do estudo. Rumores podem surgir. É importante haver mecanismos para que esses rumores
sejam relatados ao grupo do estudo, para que seus membros tomem providências para corrigi-los. Os
representantes comunitários podem auxiliar relatando rumores prejudiciais, negativos ou incorretos à
equipe do estudo, trabalhando com a equipe para encontrar soluções e ajudando a dispersar esses rumores.

• Informações relevantes ao estudo e ao tópico da pesquisa devem ser fornecidas assim que estiverem
disponíveis ao decorrer do estudo. Os representantes comunitários podem ajudar a transmitir novas
constatações do estudo.

• Às vezes, novas informações surgidas durante um estudo podem alterar a proporção risco/benefício e,
portanto, fazer uma pessoa reconsiderar sua participação no estudo. Se esse tipo de informação se tornar
conhecida, pode ser necessário pedir ao participante para consentir novamente e assinar um novo Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido.
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AtividadeAtividade

Denise Todloski

Lidando com boatosLidando com boatos

Atividade (5 minutos)

Peça aos participantes que discutam:

• Que tipo de boatos você já ouviu sobre estudos anteriores ou em andamento?

• Como um representante comunitário poderia impedir a disseminação de boatos?

• Por que um representante comunitário deve alertar o grupo do estudo, se ouvir boatos sobre o
estudo?

• Como um representante comunitário poderia ajudar a assegurar que resultados exatos da pesquisa
cheguem aos participantes do estudo?
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Criação dos Documentos deCriação dos Documentos de
Consentimento Livre e EsclarecidoConsentimento Livre e Esclarecido

�� Usar o idioma localUsar o idioma local

�� Escrever no nível apropriado de leituraEscrever no nível apropriado de leitura

�� Ilustrar com conceitos e imagensIlustrar com conceitos e imagens
apropriadasapropriadas

�� Fazer traduções e retro-versõesFazer traduções e retro-versões

�� Fazer teste pilotoFazer teste piloto

Criação dos Documentos do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

O processo de Consentimento Livre e Esclarecido pode incluir diferentes tipos de materiais, tais como o
formulário que as pessoas precisam assinar, folhas de apresentação do projeto explicando o estudo, folhetos
ou cartazes que falem sobre o estudo.

• Os documentos precisam estar no idioma local, usar termos locais e ser escritos em um nível de
linguagem que os participantes potenciais possam entender com facilidade.

• Conceitos, imagens e material de apoio em geral devem ser apropriados à comunidade local.

• As traduções devem ser precisas, de alta qualidade, e verificadas por retro-versão.

• É recomendável que os materiais e formulários tenham sua adequação testada antes de serem usados na
triagem ou no próprio recrutamento. Essa prática, chamada teste piloto, envolve uma pessoa que
conhece os materiais e os use com alguém que seja muito similar aos indivíduos que serão recrutados
para o estudo. Com base nos resultados deste teste, os materiais podem precisar de revisão para que
fiquem mais compreensíveis.

Os representantes comunitários podem ajudar a equipe de pesquisa a desenvolver estes materiais.
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Elementos Essenciais doElementos Essenciais do
Consentimento Livre e EsclarecidoConsentimento Livre e Esclarecido

���� Descrição da pesquisaDescrição da pesquisa

���� RiscosRiscos

���� BenefíciosBenefícios

���� AlternativasAlternativas

	�	� ConfidencialidadeConfidencialidade


�
� CompensaçãoCompensação

���� ContatosContatos

���� Participação voluntária e saída da pesquisaParticipação voluntária e saída da pesquisa

H. Kakande/DISH II Project

Elementos Essenciais do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Desenvolver ou selecionar as informações para serem inclusas no processo de consentimento livre e
esclarecido é muito importante. O processo beneficia com o envolvimento dos representantes comunitários e
geralmente inclui uma estrutura de 8 pontos:

1. Descrição da pesquisa e da função do participante, incluindo uma explicação sobre todos os
procedimentos relevantes para o participante.

2. Descrição de riscos razoavelmente previsíveis.

3. Descrição dos benefícios esperados.

4. Alternativas à participação, tais como outros estudos ou serviços na mesma área.

5. Explicação sobre privacidade.

6. Explicação sobre as compensações por danos ou problemas de saúde decorrentes da participação no
estudo.

7. Quem procurar se o participante tiver perguntas ou preocupações sobre a pesquisa.

8. Explicação de que a participação é voluntária
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Termo de Consentimento Livre eTermo de Consentimento Livre e
Esclarecido: Descrição da PesquisaEsclarecido: Descrição da Pesquisa

�� Estudo da pesquisaEstudo da pesquisa

�� Objetivos do estudoObjetivos do estudo

�� ResponsabilidadesResponsabilidades
esperadasesperadas

�� ProcedimentosProcedimentos
envolvidosenvolvidos

�� Duração do estudoDuração do estudo

�� Explicação de randomização ou placeboExplicação de randomização ou placebo

Jason Smith/FHI

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: Descrição da Pesquisa

Uma descrição da pesquisa é normalmente apresentada no início do processo de consentimento livre e esclarecido,
e documentação. Deve explicar com clareza que o participante em potencial está sendo convidado a participar de
um estudo. É comum que os participantes acreditem erroneamente que receberão tratamento gratuito e efetivo.
Deve ficar claro que a segurança e eficácia deste tratamento não são conhecidas, e essa é precisamente a razão
pela qual a pesquisa está sendo conduzida. Os participantes em potencial precisam entender que não receberão
atendimento médico padrão ou de rotina. O propósito e os objetivos da pesquisa precisam ser apresentados com
clareza, explicando que novas informações estão sendo procuradas.

Todos os procedimentos envolvidos na pesquisa, isto é, número de amostras de sangue, testes diagnósticos,
número de visitas de acompanhamento, ou entrevistas, precisam ser detalhados para assegurar que o participante
entenda que está concordando em se submeter a esses procedimentos, especialmente com relação aos
procedimentos que são experimentais. A duração prevista da participação da pessoa precisa estar declarada
com clareza.

Quando a pesquisa requer o uso de placebo, é essencial confirmar que o participante em potencial entendeu que
pode simplesmente não receber um tratamento. O uso de placebo exige freqüentemente atenção no documento e
processo de consentimento livre e esclarecido informado, porque muitas pessoas têm dificuldades em entender o
conceito.

Também é importante informar os nomes da(s) instituição(s) responsável pela pesquisa, patrocinadores, e
membros dos comitês de ética e dos conselhos consultivos comunitários que revisaram e aprovaram a pesquisa.
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David Borasky/FHI

Termo de Consentimento Livre eTermo de Consentimento Livre e
Esclarecido: Descrição dos RiscosEsclarecido: Descrição dos Riscos

�� Antecipados ou previsíveisAntecipados ou previsíveis

�� Físicos, sociais, psicológicosFísicos, sociais, psicológicos

�� Probabilidade, severidade,Probabilidade, severidade,
duraçãoduração

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: Descrição dos Riscos

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido precisa fazer com que o participante em potencial fique
totalmente conscientizado sobre todos os riscos previstos ou previsíveis associados ao estudo. É
necessário considerar não apenas os riscos físicos, mas também os mentais e sociais, isto é, o estigma
social para os participantes de estudos de prevenção ou tratamento de HIV/AIDS. Os participantes
precisam ser notificados imediatamente se qualquer risco novo for identificado durante a execução do
estudo.

A quantidade de informações sobre riscos possíveis, a probabilidade da ocorrência desses riscos, sua
severidade e duração exigem consideração cuidadosa no planejamento do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. O desafio é apresentar nem mais nem menos riscos que o necessário.
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Termo de Consentimento Livre eTermo de Consentimento Livre e
Esclarecido: Descrição dos BenefíciosEsclarecido: Descrição dos Benefícios

�� RazoavelmenteRazoavelmente
esperadoesperado

�� Não exageradosNão exagerados

�� DuraçãoDuração

Jean Sack/ICDDRB

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: Descrição dos Benefícios

A documentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido precisa incluir uma descrição de quaisquer
benefícios para o participante ou outros que possam ser razoavelmente esperados da pesquisa.

Os benefícios precisam ser apresentados sem excessos ou exageros, com intenção de induzir a participação. Os
cuidados médicos que o participante em potencial tem direito sem participar da pesquisa não devem ser apresentados
como um benefício da pesquisa.

Pessoas com acesso limitado a serviços de saúde são participantes vulneráveis de pesquisas. Oferecer cuidados
médicos a indivíduos que não têm acesso a eles de outra forma é potencialmente coercivo. Os investigadores são
responsáveis por assegurar que a decisão do participante em potencial não seja indevidamente influenciada pela
oportunidade de receber cuidados médicos.

Os benefícios são geralmente apresentados como disponíveis apenas durante o estudo. Em outras palavras, quando a
pesquisa termina, os benefícios também terminam. A duração de qualquer benefício associado ou derivado da
participação na pesquisa precisa ficar antecipadamente clara aos participantes em potencial. Quais benefícios ou
serviços estarão disponíveis aos participantes quando a pesquisa terminar, ou se o participante decidir sair do estudo,
devem ser explicados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Isso é especialmente importante em estudos
de novos tratamentos. Se o tratamento revelar ser seguro e eficaz, o participante precisa ser informado sobre sua
disponibilidade quando o estudo for concluído.

Nota

Alguns grupos chamam atenção para a informação sobre "os benefícios esperados da pesquisa para a comunidade ou
sociedade como um todo, ou as contribuições para o conhecimento científico".[1]

Os representantes comunitários devem prestar muita atenção sobre como as informações sobre benefícios são
apresentadas, já que os participantes muitas vezes confundem "benefício" com "compensação".

[1] COICM. O texto completo está localizado na seção Recursos Adicionais da versão on-line ou no CD-ROM.
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Termo de Consentimento Livre eTermo de Consentimento Livre e
Esclarecido: Alternativas DisponíveisEsclarecido: Alternativas Disponíveis

�� Procedimentos ou tratamentosProcedimentos ou tratamentos
alternativosalternativos

�� Vantagens eVantagens e
desvantagensdesvantagens

�� DisponibilidadeDisponibilidade

CCP

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: Alternativas Disponíveis

É importante apresentar ao participante em potencial as alternativas ou escolhas existentes além da
participação no estudo. O participante precisa receber informações sobre as vantagens e desvantagens das
alternativas, e ter oportunidade de escolher entre participar do estudo ou suas alternativas. Para algumas
pesquisas, não há alternativas — a única escolha seria não participar.

Em pesquisas biomédicas, o participante em potencial precisa ser informado sobre as opções disponíveis de
cuidados médicos regulares, comparadas às opções da pesquisa. Em suma, a informação fornece à pessoa a
opção de não participar.
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Termo de Consentimento Livre eTermo de Consentimento Livre e
Esclarecido: PrivacidadeEsclarecido: Privacidade

�� Grau de privacidadeGrau de privacidade

�� Nomear pessoas ou organismos queNomear pessoas ou organismos que
podem ter acesso a informaçãopodem ter acesso a informação

�� Uso futuro antecipado dos dados ouUso futuro antecipado dos dados ou
amostras biológicasamostras biológicas

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: Privacidade

Na maioria dos estudos de pesquisa, os participantes fornecem informações que podem considerar
confidenciais ou pessoais. No Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, precisam ser informados sobre o
nível de privacidade durante e depois da conclusão do estudo.

Esta seção deve mencionar todas as pessoas ou organizações que podem examinar ou ter acesso aos registros
da pesquisa. Se a capacidade do investigador de proteger qualquer informação confidencial for limitada, a
extensão dessa limitação precisa ser revelada. É preciso dar atenção especial à privacidade quando o
conhecimento público da participação for potencialmente prejudicial aos participantes ou à sua
comunidade. Por exemplo, se a pesquisa estiver estudando homens homossexuais ou pessoas infectadas por
HIV, a inclusão no estudo pode indicar participação nessas comunidades. É preciso assegurar que todo o
grupo do estudo, até motoristas, empregados domésticos e arquivistas entenda a necessidade de proteger a
identidade dos participantes.

A privacidade se estende além da duração do estudo. Qualquer uso futuro previsto de informações ou amostras
biológicas coletadas também precisa ser informado, incluindo as condições sob as quais as informações podem
ser usadas.



Family Health International

60

Termo de Consentimento Livre eTermo de Consentimento Livre e
Esclarecido: CompensaçãoEsclarecido: Compensação

�� Explicação completa e nãoExplicação completa e não
coercivacoerciva

�� Compensação justa por tempo,Compensação justa por tempo,
viagens, e inconvenientesviagens, e inconvenientes

�� Possibilidade de tratamento ePossibilidade de tratamento e
compensação no caso de danoscompensação no caso de danos
ou complicações relacionadas àou complicações relacionadas à
pesquisapesquisa

�� Nível de assistência médica a serNível de assistência médica a ser
disponibilizadadisponibilizada

CCP

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: Compensação

Qualquer compensação (veja a nota) de valor econômico associada com a participação na pesquisa precisa ser explicada.
Nenhuma compensação de qualquer tipo deve ter efeitos coercivos para a participação no estudo. É comum compensar os
participantes por seu tempo, por viagens e inconvenientes. A quantidade ou o valor dessa compensação não deve ser alto a
ponto de influir indevidamente na decisão de um participante de fazer parte do estudo.

A opinião dos representantes da comunidade é necessária no começo do estudo, para determinar o valor e o tipo de
compensação apropriada.

Informações sobre tratamentos disponíveis, seu grau e duração e quem pagaria por eles em caso de danos ou complicações
relacionados à pesquisa, precisam ser reveladas. Os representantes comunitários precisam estar cientes das políticas
nacionais, da pesquisa, da instituição ou do patrocinador com relação a compensações disponíveis para os participantes do
estudo.

Por vezes, tratamento gratuito será fornecido por danos ou complicações associados à pesquisa. Entretanto, estes recursos
disponíveis podem ser limitados. Por exemplo, em um estudo experimental para prevenção contra HIV/AIDS, alguns
participantes podem ser infectados; é importante declarar se esses participantes receberão tratamento, e por quanto tempo. O
grau e o tipo de cuidados médicos que serão realmente oferecidos devem ser bem entendidos pelo participante em potencial.

É necessário assegurar que todos os participantes compreendam que não receberão cuidados médicos gerais e gratuitos
durante o estudo.

Nota

A diferença entre benefício e compensação deve ser explicada aos participantes. Compensação, geralmente sob
forma de pagamento por despesas com transporte ou como sinal de consideração, é normalmente fornecida na etapa
de recrutamento ou depois de uma visita à clínica do estudo. Benefícios, como medicamentos, cuidados médicos e
afins são geralmente fornecidos apenas durante o estudo.
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Elizabeth Robinson/FHI

Termo de Consentimento Livre eTermo de Consentimento Livre e
Esclarecido:  Pessoas Para ContatoEsclarecido:  Pessoas Para Contato

�� Equipe de pesquisaEquipe de pesquisa

�� Comitê de ÉticaComitê de Ética

�� Grupos especiaisGrupos especiais

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: Pessoas Para Contato

Na documentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 3 grupos de contato devem ser considerados:

• Equipe de pesquisa

• Comitês de Ética

• Grupos especiais (tais como membros de um grupo de representantes comunitários ou um grupo de
interesse especial)

As informações devem incluir nome, endereço, número de telefone ou qualquer outro meio de estabelecer contato com
essas pessoas. As informações de contato precisam ser realistas, economicamente viáveis e culturalmente
apropriadas.

Os nomes do investigador responsável, do coordenador da pesquisa ou de outro membro da equipe de pesquisa
precisam ser fornecidos para endereçar perguntas, reclamações ou qualquer problema de atendimento médico do
participante. A inclusão do contato do patrocinador da pesquisa pode proporcionar ao participante a opção de
comunicação direta com o patrocinador. Entretanto, é mais fácil que o participante entre em contato com o centro da
pesquisa antes de tentar entrar em contato direto com o patrocinador do estudo.

Contatos fora da equipe de pesquisa são necessários para endereçar possíveis preocupações sobre a participação ou a
qualidade do atendimento. Nomes de membros do comitê de ética precisam ser incluídos.

Em alguns tipos de pesquisa, as informações de contato de grupos de aconselhamento ou grupos de pessoas com a
mesma doença podem ser apropriadas.
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Termo de Consentimento Livre eTermo de Consentimento Livre e
Esclarecido: Participação VoluntáriaEsclarecido: Participação Voluntária

�� Absolutamente voluntáriaAbsolutamente voluntária

�� Direito de sair aDireito de sair a
qualquer momentoqualquer momento

�� Não há penalidade seNão há penalidade se
recusar ou sair do estudorecusar ou sair do estudo

CCP

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: Participação Voluntária

É importante assegurar ao participante em potencial que a participação na pesquisa é absolutamente
voluntária, e que a pessoa está livre para interromper a participação a qualquer momento. As informações
devem indicar que a recusa em participar ou a decisão de sair não resultará em nenhuma penalidade ou
perda de benefícios que o participante tenha direito.

Entretanto, deve ficar claro como a participação da pessoa é importante, e a importância de concluir o estudo.
Se vários participantes não seguirem os procedimentos e o estudo for comprometido, então oportunidade,
tempo e dinheiro terão sido perdidos.
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Termo de Consentimento Livre eTermo de Consentimento Livre e
Esclarecido: DocumentaçãoEsclarecido: Documentação

�� É somente parte do processo deÉ somente parte do processo de
consentimento livre e esclarecidoconsentimento livre e esclarecido

�� Assinaturas podem nem sempre serAssinaturas podem nem sempre ser
possíveispossíveis

�� A dispensa requerA dispensa requer
revisão e aprovaçãorevisão e aprovação
do comitê de éticado comitê de ética

Dharma Raj Bajracharya/CCP

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: Documentação

O formulário de consentimento livre e esclarecido é normalmente usado para facilitar, padronizar e documentar
o processo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Geralmente, todas as diretrizes nacionais e
internacionais recomendam ou exigem a documentação por escrito do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. É solicitado ao participante que assine o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Se não for
possível assinar, é possível pedir ao participante que coloque a impressão do dedo polegar, ou faça uma marca
como prova de que recebeu as informações e concordou em participar do estudo.

Essa documentação pode ser dispensada devido a preocupações sobre danos em potencial ao participante, se a
privacidade for violada e quando a pesquisa envolver riscos apenas mínimos.

A dispensa da documentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido requer aprovação do comitê de
ética que está revisando a pesquisa, após cuidadosa consideração das circunstâncias especiais que justifiquem
essa dispensa.

Atividade Opcional (30 minutos)

Distribua o exemplo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido fornecido na seção Recursos Adicionais
e peça aos participantes que demorem 10 minutos para ler o documento, individualmente, anotando qualquer
ponto fraco no documento. Depois devem discutir suas observações com todo o grupo.

Essa atividade pode revelar imperfeições no processo de planejamento do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido e pode alertar os participantes sobre problemas no planejamento.

Nota

Um exemplo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido local pode ser usado em vez do exemplo
fornecido neste currículo. Verifique se o termo de consentimento livre e esclarecido está em branco antes de
distribuir aos participantes.
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Resumo: Termo de ConsentimentoResumo: Termo de Consentimento
Livre e EsclarecidoLivre e Esclarecido

�� Requisito ético, não só legalRequisito ético, não só legal

�� Sem coerçãoSem coerção

�� Documentação necessáriaDocumentação necessária

�� Compreensão é essencialCompreensão é essencial

�� Materiais úteis de apoioMateriais úteis de apoio

�� Teste piloto encorajadoTeste piloto encorajado

Resumo: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

A obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido apropriado é necessária antes de se iniciar
qualquer pesquisa. É uma obrigação ética, bem como uma exigência legal, planejada para proteger os
direitos humanos básicos dos participantes da pesquisa.

É necessário obter o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido sem coerção ou manipulação. O
status cultural ou profissional do investigador, compensação excessiva, ou um suposto aumento dos cuidados
médicos não devem desempenhar nenhuma função para induzir a decisão do participante. Em algumas
circunstâncias, o consentimento livre e esclarecido pode ser obtido por alguém sem interesse direto no estudo.
Participantes vulneráveis podem requerer proteção especial.

A documentação por escrito do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido normalmente é obrigatória.
Entretanto, é essencial assegurar que o participante em potencial entendeu as informações fornecidas. O
desafio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é fornecer informações suficientes para se tomar uma
decisão informada e, ao mesmo tempo, apresentar esta informação de forma que o participante em potencial a
compreenda.

A educação, a maturidade e o ambiente cultural do participante têm um forte efeito sobre sua capacidade de
entender essas informações. O uso de material de apoio, como apostilas ou vídeos, deve ser considerado.

Os investigadores também podem precisar criar mecanismos para se comunicar com outras as partes, tais
como parceiros, familiares ou amigos dos participantes. Em estudos onde os riscos podem ser altos, um teste
piloto do processo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deve ser considerado antes do início do
estudo. Em alguns casos, pode ser necessária mais de uma sessão de informações com os participantes
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Estudo de Caso 3: Processo deEstudo de Caso 3: Processo de
Consentimento Livre e EsclarecidoConsentimento Livre e Esclarecido

Estudo de Caso 3: Processo de Consentimento Livre e Esclarecido

Um estudo com vacina de HIV está sendo realizado em 12 centros em vários países. Nesse estudo, alguns
participantes recebem a vacina testada e alguns recebem placebo* (placebo é uma injeção que não possui a
substância ativa testada para prevenir HIV). O estudo exige consultas regulares no centro do estudo para a
realização de exames de sangue, bem como o preenchimento de questionários sobre estilo de vida e
comportamentos de risco.

Nos 12 primeiros meses após a vacinação, um número crescente de participantes do estudo relata aumento do
comportamento de risco. Nas respostas obtidas através dos levantamentos sobre comportamento, muitos
desses participantes declaram que acreditam que a vacina vai proteger contra a infecção. Muitos também
parecem esquecer que podem estar recebendo placebo sem nenhuma substância ativa. Esse problema é mais
grave em 4 dos centros do estudo.

Tudo isso foi informado aos representantes comunitários.

* Placebo: O placebo é semelhante ao novo medicamento ou dispositivo testado, exceto pelo fato de não
conter a substância ativa no novo medicamento ou dispositivo. Algumas vezes é denominado “comprimido de
açúcar”. Os placebos têm a aparência, a textura e o gosto idênticos aos do produto testado no estudo de
pesquisa.
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Estudo de Caso 3: Processo do TermoEstudo de Caso 3: Processo do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecidode Consentimento Livre e Esclarecido

Perguntas para Discutir:Perguntas para Discutir:
���� Como os representantes da comunidade devemComo os representantes da comunidade devem

aconselhar a equipe de pesquisa com relação aaconselhar a equipe de pesquisa com relação a
comportamentos de alto risco relatados peloscomportamentos de alto risco relatados pelos
participantes?participantes?

���� Quais mudanças os representantes da comunidadeQuais mudanças os representantes da comunidade
poderiam recomendar para o recrutamento depoderiam recomendar para o recrutamento de
novos participantes?novos participantes?

���� Quais aprimoramentos poderiam ser feitos noQuais aprimoramentos poderiam ser feitos no
planejamento de estudos futuros e suas estratégiasplanejamento de estudos futuros e suas estratégias
de recrutamento?de recrutamento?

Estudo de Caso 3: Processo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
1. Como os representantes comunitários devem orientar o grupo da pesquisa em relação ao

comportamento de risco descrito pelos participantes?

Nota para a discussão: A equipe da pesquisa deve ser informada imediatamente de modo a poder iniciar a
abordagem do problema.

2. Quais mudanças os representantes comunitários poderiam recomendar para o recrutamento de
novos participantes?

Nota para a discussão: Uma sugestão é que os novos participantes em potencial preencham um questionário
antes do recrutamento e a cada consulta de acompanhamento, solicitando que descrevam o que é placebo, e
discutam estratégias de prevenção da infecção.

3. Quais aprimoramentos poderiam ser realizados no projeto de novos estudos e de suas estratégias de
recrutamento?

Nota para a discussão: Os estudos futuros devem prever e endereçar este problema no momento que a
comunidade for informada sobre o estudo e durante o processo de consentimento livre e esclarecido. Uma
melhor orientação sobre o conceito de placebo é necessária, e a orientação sobre a redução de risco deve ser
enfatizada e reiterada ao longo do estudo. Como mencionado anteriormente, uma sugestão possível é que os
participantes em potencial preencham um questionário antes do recrutamento e a cada consulta de
acompanhamento, solicitando que descrevam o que é placebo e discutam estratégias de prevenção da
infecção.
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Seção VI: Documentos Básicos deSeção VI: Documentos Básicos de
Ética em PesquisaÉtica em Pesquisa

Objetivos:Objetivos:
�� Identificar 2Identificar 2

considerações éticasconsiderações éticas
inclusas nessesinclusas nesses
documentosdocumentos

�� Reconhecer os 3Reconhecer os 3
princípios universaisprincípios universais
enfatizados nessesenfatizados nesses
documentosdocumentos

Seção VI: Documentos Básicos de Ética em Pesquisa

No final desta seção, os participantes estarão aptos a:

• Identifique 2 considerações éticas inclusas nestes documentos

• Reconheça os 3 princípios universais destacados nestes documentos

Os textos completos destes materiais estão disponíveis na seção Recursos Adicionais da versão on-line ou
no CD-ROM do currículo. Encorajamos que você leia estes documentos, especialmente se estiverem
disponíveis no seu idioma nativo. Eles podem ser muito úteis para ajudar a compreender melhor a
importância e as responsabilidades do seu trabalho como um representante comunitário.
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Criados para observar asCriados para observar as ““regras da estradaregras da estrada””
para pesquisas envolvendo participantes humanospara pesquisas envolvendo participantes humanos

Documentos Básicos de Ética emDocumentos Básicos de Ética em
PesquisaPesquisa

NurembergNuremberg BelmontBelmont

CIOMSCIOMS

Documentos Básicos de Ética em Pesquisa

Diversos acontecimentos levaram ao desenvolvimento de diretrizes e regulamentos internacionais para a
ética em pesquisa:

• As experiências ilegais realizadas em prisioneiros de campos de concentração por médicos nazistas
durante a Segunda Guerra Mundial, e o subseqüente Julgamento de Nuremberg, em 1946, deram
origem ao Código de Nuremberg, que declara que "o consentimento livre e esclarecido voluntário
é absolutamente necessário".

• A Declaração de Helsinque, de 1964, enfatizou a importância de formulários de consentimento por
escrito.

• O Relatório Belmont, de 1974, salientou os 3 princípios fundamentais de respeito pelas pessoas,
beneficência e justiça.

• Em 1993, o COICM emitiu diretrizes para que a Declaração de Helsinque seja aplicada nos países em
desenvolvimento.

O campo de ética em pesquisa e a proteção com relação a pesquisas com humanos atualmente se baseia nos
três princípios fundamentais (respeito pelas pessoas, beneficência e justiça) revistos na Seção IV.

Nota
Igualmente importante quando se discute regulamentos internacionais sobre ética em pesquisa, o Código de
Nuremberg foi mencionado no slide, mas não será discutido em detalhes. Encoraje os participantes a ler as
diretrizes na seção Recursos Adicionais da versão on-line ou no CD-ROM.
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A Declaração de Helsinque

A Declaração de Helsinque foi publicada pela primeira vez pela World Medical Association [Associação Médica
Mundial] em 1964. É regularmente citada como referência na maioria das diretrizes nacionais e internacionais, e é
considerada por muitos como sendo o primeiro padrão internacional de pesquisa biomédica. No centro da
declaração está a afirmação de que "o bem estar do ser humano deve ter prioridade sobre os interesses da
ciência e da sociedade". Também fornece atenção especial à importância do consentimento livre e esclarecido por
escrito.

A Declaração de Helsinque foi revisada cinco vezes, mais recentemente em 2001, para incluir questões de
particular relevância ao tipo de pesquisas que vêm sendo conduzidas atualmente, como o uso de controles por
placebo. Propõe que qualquer método novo deve ser testado em comparação com os melhores métodos
profiláticos, diagnósticos e terapêuticos comprovados atuais.

A declaração revisada também afirma que "a pesquisa médica só é justificada se houver uma probabilidade
razoável de que as populações entre as quais a pesquisa for realizada obtiverem benefícios através dos
resultados".
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A Declaração de HelsinqueA Declaração de Helsinque

�� ““O bem-estar do ser humano deve ter prioridadeO bem-estar do ser humano deve ter prioridade
sobre os interesses da ciência e da sociedadesobre os interesses da ciência e da sociedade””

�� O formulário de consentimento deve ser fornecidoO formulário de consentimento deve ser fornecido
por escritopor escrito

�� Proceder com cautela se o participante possuiProceder com cautela se o participante possui
relacionamento de dependência com o investigadorrelacionamento de dependência com o investigador

�� Utilização limitada de placebosUtilização limitada de placebos

�� Participantes são beneficiados pela pesquisaParticipantes são beneficiados pela pesquisa

Nota

O texto completo da Declaração de Helsinque está incluso na seção Recursos Adicionais da versão on-line
ou no CD-ROM. A leitura deste documento é recomendável para os representantes comunitários.

Alguns participantes podem achar as palavras "profilático e terapêutico" intimidadoras. Estas palavras
podem ser substituídas por “métodos de prevenção e tratamento”.
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Do Relatório Belmont ao Código deDo Relatório Belmont ao Código de
Regulamentos FederaisRegulamentos Federais

Evolução da ética em pesquisa nos Estados UnidosEvolução da ética em pesquisa nos Estados Unidos

�� O Estudo TuskegeeO Estudo Tuskegee
Problemas éticos em pesquisa são identificadosProblemas éticos em pesquisa são identificados

�� O Relatório BelmontO Relatório Belmont
Princípios fundamentais para o comportamento ético dosPrincípios fundamentais para o comportamento ético dos
investigadores são defendidosinvestigadores são defendidos

�� O Código de Regulamentos FederaisO Código de Regulamentos Federais
Regulamentos especiais são adotadosRegulamentos especiais são adotados

Do Relatório Belmont ao Código de Regulamentos Federais

Em 1972, o público americano tomou conhecimento do Estudo Tuskgee sobre Sífilis, onde 399 arrendatários negros pobres
em Macon City, Alabama, tiveram tratamento negado para sífilis e foram enganados por médicos do Serviço de Saúde
Pública dos Estados Unidos de 1932 a 1972. Como parte do estudo, desenhado para documentar a história natural da doença,
foi dito a esses homens que estavam recebendo tratamento para "sangue ruim". Na verdade, funcionários do governo
chegaram aos extremos para assegurar que estes homens não recebessem terapia de nenhuma fonte. Em 26 de julho de 1972,
o New York Times descreveu o estudo como "o experimento não terapêutico mais prolongado em seres humanos da história
médica". A revelação desse estudo pela imprensa foi um grande escândalo nos Estados Unidos.

Para endereçar este problema, em 1974, o governo americano estabeleceu a National Commission for the Protection of
Human Subjects [Comissão Nacional Para Proteção de Pacientes Humanos]. Em 1978, a comissão apresentou seu relatório,
O Relatório Belmont: Princípios e Diretrizes Éticas Para a Proteção de Pacientes Humanos em Pesquisas. O relatório
defendeu o respeito pelas pessoas, a beneficência e a justiça como princípios fundamentais para a conduta ética de
pesquisas envolvendo participantes humanos.

Os regulamentos federais atuais para a condução de pesquisas nos Estados Unidos tiveram origem a partir dos princípios
éticos do relatório Belmont. O Código de Regulamentos Federais [Code of Federal Regulations], referido freqüentemente
como 45 CFR 46 ou Common Rule [Regra Comum], inclui as políticas básicas do governo americano para proteção dos
participantes em pesquisas com pacientes humanos. O código inclui, entre outros, regulamentos detalhados sobre conselhos
de revisão institucionais ou comitês de ética em pesquisa e consentimento livre e esclarecido.

Nota
O texto completo do Relatório Belmont e do Código de Regulamentos Federais estão na seção Recursos
Adicionais da versão on-line ou no CD-Rom.
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NurembergNuremberg

HelsinqueHelsinque

CIOMSCIOMS

Diretrizes do Conselho de OrganizaçõesDiretrizes do Conselho de Organizações
Internacionais de Ciências Médicas (COICM)Internacionais de Ciências Médicas (COICM)

Diretrizes do Conselho de Organizações Internacionais de Ciências Médicas

O Conselho de Organizações Internacionais de Ciências Médicas (COICM), em colaboração com a Organização
Mundial de Saúde, tem estado ativo com relação à ética em pesquisas há muitos anos. O COICM emitiu a primeira
publicação de suas Diretrizes em 1993 e foram revisadas em 2002. O objetivo foi:

"preparar diretrizes para indicar como os princípios éticos que devem orientar a condução de pesquisas
biomédicas envolvendo pacientes humanos, conforme estabelecido na Declaração de Helsinque, poderiam
ser efetivamente aplicados, especialmente nos países em desenvolvimento, considerando suas
circunstâncias sócio-econômicas, leis e regulamentos, e disposições executivas e administrativas".

As Diretrizes do COICM reconhecem o desafio de se aplicar princípios éticos universais em um mundo com
recursos contrastantes.

As Diretrizes compreendem 21 diretrizes específicas, sendo que cada diretriz vem seguida por comentários
interpretativos. Algumas diretrizes que são de interesse especial para representantes comunitários são:

• Comitês de revisão ética (Comitê de Ética em Pesquisa – CEP)

• Obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: informações essenciais para potenciais
participantes em pesquisas

• Benefícios para participantes e suas comunidades

• Fornecimento de serviços médicos

• Distribuição de encargos e benefícios

• As Diretrizes do COICM têm muita influência e vêm sendo amplamente disseminadas. São
freqüentemente usadas como referência no desenvolvimento de diretrizes nacionais ou locais.

Nota
O texto completo das Diretrizes do COICM, de 2002, está incluso na seção Recursos Adicionais da versão on-line ou no
CD-ROM. A leitura desse documento é recomendada para os representantes comunitários.
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Nota

Pergunte aos participantes se eles conhecem as diretrizes nacionais para
pesquisas. O apresentador deve estar munido com as disponíveis, se existirem.
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Dos Princípios Fundamentais deDos Princípios Fundamentais de
Ética às Diretrizes LocaisÉtica às Diretrizes Locais

Regulamentos nacionais e
recomendações internacionais

Normas operacionais
locais / da instituição

Dos Princípios Fundamentais de Ética às Diretrizes Locais

Os três princípios fundamentais de ética em pesquisas com humanos, "respeito pelas pessoas, beneficência e
justiça", que vimos na Seção II, são a base para a proteção dos participantes de pesquisas com humanos. Por sua
vez, esses princípios estão incorporados em regulamentos nacionais e recomendações internacionais, que
delineiam requisitos específicos que precisam ser endereçados sempre que pesquisas envolvendo participantes
humanos são conduzidas.

Finalmente, os regulamentos nacionais (como o Código de Regulamentos Federais americano) ou
recomendações internacionais (como o COICM) precisam ser adaptados ou transformados em diretrizes
operacionais, locais ou institucionais (como as diretrizes dos departamentos de saúde locais), para serem
usados em nível da instituição ou do conselho de pesquisa, a fim de orientar o planejamento, a revisão,
aprovação e condução de seus próprios estudos de pesquisa. Nesse contexto, princípios fundamentais são
aplicados no contexto de leis locais, necessidades culturais e recursos disponíveis.
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Regulamentos e Diretrizes LocaisRegulamentos e Diretrizes Locais

�� Crescimento rápidoCrescimento rápido
das pesquisasdas pesquisas
internacionaisinternacionais

�� Muitos países agoraMuitos países agora
têm normastêm normas
nacionaisnacionais

�� Necessidade maiorNecessidade maior
nos paises emnos paises em
desenvolvimentodesenvolvimento

Njamburi/Cabak ELS

Regulamentos e Diretrizes Locais

Em todo o mundo, os países se encontram em diversas etapas no desenvolvimento de regulamentos locais e
estabelecendo uma infra-estrutura para supervisionar e revisar as pesquisas. O crescimento rápido das pesquisas
com participantes humanos nos países em desenvolvimento revelou ainda mais a necessidade de regulamentos
locais e mecanismos de suporte. Mesmo existindo recomendações internacionais, como a Declaração de
Helsinque e as Diretrizes do COICM, como referências importantes, elas não substituem regulamentos
nacionais ou locais.

Recentemente, diversos países desenvolveram diretrizes ou regulamentos nacionais avançados. Entretanto, muitos
outros países não as têm ou estão no estágio inicial de desenvolvimento.

Em muitos países em desenvolvimento, permanece uma necessidade urgente de regulamentos, e do
estabelecimento e suporte de mecanismos de supervisão.

A formação de um grupo representativo comunitário formalmente estabelecido é um conceito relativamente novo.
Portanto, é particularmente observável a falta de diretrizes internacionais e locais relevantes para operações de
representação comunitária. Unir-se como comunidade para remediar essa situação deve ser visto como uma
prioridade em países onde a pesquisa tende a favorecer certas populações e excluir outras. Os representantes
comunitários devem levar a importância dessa questão para seus respectivos órgãos governamentais locais.
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Resumo: Documentos Resumo: Documentos dede Ética emÉtica em
PesquisaPesquisa

�� De Nuremberg a CIOMSDe Nuremberg a CIOMS

�� Três princípios universaisTrês princípios universais

�� Proteção ao participanteProteção ao participante

Resumo: Documentos de Ética em Pesquisa

A comunidade de pesquisa deve ter conhecimento sobre os documentos básicos de ética em pesquisa
e dos três princípios universais. Somente ficando alerta, compartilhando as experiências adquiridas, e
usando as melhores práticas, que a comunidade de pesquisa pode se esforçar para endereçar, senão
exceder, o espírito contido nas diferentes diretrizes e respeitar o bem estar de cada participante.
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AtividadeAtividade

Revisão FinalRevisão Final

Robert Rice/FHI

Atividade (20 a 30 minutos)

Como atividade final, os facilitadores devem criar 10 perguntas, umas relacionadas ao currículo e outras que
possam causar entusiasmo e divertimento. As 10 perguntas a seguir são apenas exemplos.

Exemplos de perguntas:

1. Quantos participantes compareceram hoje? Ou quem chegou atrasado nesta manhã?

2. O que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido?

3. Quais são duas funções possíveis para um representante comunitário falando como porta-voz de sua
comunidade?

4. Entre os participantes de ontem, quem estava usando sapatos brancos?

5. Aponte pelo menos 5 elementos do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

6. Dê dois motivos por que um representante comunitário deve estar envolvido no processo de
pesquisa.

7. Quem são os 3 parceiros envolvidos na pesquisa baseada na comunidade?

8. Nomeie 3 tipos de comunidades especiais de pesquisa.

9. Explique os 3 princípios fundamentais de ética em pesquisa.

10. Identifique 2 normas internacionais de ética em pesquisa.

Escreva cada pergunta em uma folha separada de papel verde. Faça uma bola amassando uma folha e depois
enrole cada folha restante em volta da bola. Faça os participantes formarem um círculo no meio da sala. De pé
no centro do círculo, jogue o "repolho" para um dos participantes e peça que abra, leia a primeira pergunta,
responda e jogue o repolho para outro participante, até que todas as perguntas sejam respondidas. Se não
houver papel verde, use branco e chame a brincadeira de "jogar a cebola".
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ConclusãoConclusão

��CertificaçãoCertificação

�� Para obter informação adicional, entre em contato:Para obter informação adicional, entre em contato:

Office of International Research EthicsOffice of International Research Ethics
Family Health InternationalFamily Health International
P.O. Box 13950P.O. Box 13950
Research Triangle Park, NC 27709 USAResearch Triangle Park, NC 27709 USA

E-mail:E-mail: ethics@fhi.orgethics@fhi.org
Web Site:Web Site: www.fhi.orgwww.fhi.org

Conclusão

Esperamos que leve as informações deste currículo com você quando voltar para a sua comunidade.
Seu interesse por ética em pesquisa e o seu envolvimento como representante comunitário podem fazer
uma diferença positiva para a futura execução de pesquisas. Para isso, encorajamos que você leia os
seguintes materiais adicionais, inclusos na seção Recursos Adicionais da versão on-line ou no
CDROM:

• Texto completo dos documentos, localizados na seção Recursos Adicionais da versão on-line ou
no CD-ROM

• Bibliografia Recomendada

• Páginas da Internet recomendadas

Preencha agora o formulário de avaliação do participante (encontrado na seção Avaliação deste
currículo). Envie o formulário de avaliação preenchido para a FHI por correio (o endereço está na
última página da Introdução) para poder receber seu certificado de conclusão.

Nota

Escreva as informações de contato da FHI e as suas informações de contato em uma folha do bloco.
Agradeça aos participantes pela estimulante sessão.
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Currículo de Treinamento de Ética em 
Pesquisa para Representantes Comunitários

2

Atividade

Introdução
“A população deve estar agradecida pela  
pesquisa chegar nas suas comunidades.”
Você:

Concorda totalmente
Concorda
Discorda
Discorda completamente

3

O que é Pesquisa sobre Saúde?

Pesquisa é um método de adquirir
novos conhecimentos

Pesquisa sobre saúde faz 
constatações sobre como melhorar 
a saúde



4

Descrição do Conteúdo

Parte A
Seção I: Participação Comunitária 

no Processo de Pesquisa 
Seção II: Investigadores e 

Patrocinadores
Seção III: Comitês de Ética 

Parte B
Seção IV: Princípios de Ética em Pesquisa 
Seção V: Consentimento Livre e Esclarecido 
Seção VI: Documentos de Ética em Pesquisa

5

Parte A

Seção I: Participação Comunitária no 
Processo de Pesquisa

Seção II: Investigadores e Patrocinadores

Seção III: Comitês de Ética

CCP

6

Objetivos:
Definir uma comunidade
Explicar como envolver 
representantes 
comunitários no processo 
de pesquisa 
Identificar as possíveis 
funções de um 
representante comunitário

Seção I: A Participação Comunitária no 
Processo de Pesquisa 



7

Atividade

É importante ter representantes 
comunitários participando no processo 
de pesquisa?

8

Parceiros numa Pesquisa Baseada 
na Comunidade: Um Modelo

Pessoal de 
Pesquisa

CE/CRI

Comunidade

9

Atividade

O que é uma comunidade?
Que tipo de comunidade é mostrada nesse slide?
Por que isto é uma comunidade?

Sara A. Holtz/Peace Corps
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Características de uma Comunidade

Um grupo vinculado devido a:
Local
Perspectivas comuns
Ações conjuntas

Julie Beamish/FHI

Julie Beamish/FHI

11

Comunidades Específicas de 
Pesquisa

Por doença

Por profissão

Por população

Por local
Barbara Barnett/FHI

12

Por Que Ter a Participação da 
Comunidade?

Criar uma ponte entre a comunidade e a 
pesquisa e os investigadores
Ser porta-voz das questões e preocupações 
locais
Representar os interesses dos participantes

Cheryl Groff



13

A Participação Comunitária no 
Processo de Pesquisa 

Antes do estudo, informar a comunidade

Durante o estudo, acompanhar o progresso 
do estudo

Depois do estudo,  compartilhar as 
constatações

14

Funções e Responsabilidades dos 
Representantes Comunitários 

Assegurar que a pesquisa enderece as 
necessidades e expectativas da comunidade

Defender o bem-estar dos participantes na 
pesquisa

Assegurar o processo de consentimento livre 
e esclarecido 

Segurar acesso aos benefícios da pesquisa

15

Resumo: A Participação Comunitária 
no Processo de Pesquisa 

Definição da comunidade: indivíduos 
compartilhando características comuns

Participação da comunidade: indivíduos 
promovendo e melhorando os interesses da sua 
comunidade 

Representação da comunidade: indivíduos 
assumem muitos papéis e responsabilidades em 
prol da sua comunidade
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Estudo de Caso 1: 
Participação da Comunidade 

17

Estudo de Caso 1: 
Participação da Comunidade 

Perguntas para Discutir:
1. Esta população (comunidade) pode ser inclusa neste 

estudo? Por que sim ou por que não?

2. Que medidas o pessoal de pesquisa pode tomar para 
assegurar que o consentimento livre e esclarecido seja 
fornecido voluntariamente por todos os participantes? 

3. Se você acredita que participantes potenciais não estarão 
aptos a dar o consentimento livre e esclarecido 
voluntariamente, o que poderia ser feito para modificar o 
processo de consentimento livre esclarecido?

18

Seção II: Investigadores e 
Patrocinadores

Objetivos:
Listar as 
responsabilidades 
dos investigadores
Listar as 
responsabilidades 
dos patrocinadores
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Nash Herndon/FHI

Responsabilidades do Investigador

Proteger aos participantes 
humanos
Conduzir a pesquisa de 
acordo com os princípios 
éticos universais
Usar os melhores métodos 
científicos possíveis 
Obter consentimento livre e 
esclarecido apropriado
Respeitar a privacidade 

20

Responsabilidades do Investigador
(continuação)

Conduzir a pesquisa de acordo com o 
protocolo
Assegurar conformidade com os requisitos 
do comitê de ética
Fornecer tratamento e/ou assistência 
acordado
Apoiar os interesses em longo prazo dos 
participantes e comunidades depois do 
estudo
Comunicar os resultados do estudo

21

Responsabilidades do Patrocinador

Garantir revisão, aprovação e supervisão adequada 
por um comitê de ética e grupo representativo da 
comunidade 
Selecionar e treinar investigadores qualificados
Fornecer políticas e procedimentos
Monitorar a pesquisa 
Promover e apoiar os representantes comunitários
Assegurar a publicação e disseminação dos 
resultados do estudo 
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Responsabilidade do Patrocinador
em Pesquisa Internacional

Obter aprovação do comitê de ética local

Cumprir com os requisitos locais e nacionais

Dar ênfase aos benefícios para as 
necessidades locais

23

Resumo: Investigadores e Patrocinadores

Investigadores e Patrocinadores têm a
responsabilidade de:

Planejar pesquisas éticas que vão de encontro às 
necessidades locais

Assegurar supervisão e aprovação adequadas para a 
pesquisa

Conduzir a pesquisa de acordo com os mais altos 
padrões éticos

Aplicar e compartilhar os conhecimentos adquiridos 
na pesquisa

24

Seção III: Comitês de Ética

Objetivos:
Definir a(s) função(s) 
dos comitês de ética

Identificar as etapas no 
progresso do estudo de 
uma pesquisa

Unir a comunidade e o 
comitê de ética para o 
bem-estar do 
participante
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Comités de ética 

Os nomes dos comitês 
de ética variam de 
acordo com o local

A função principal é
proteger os 
participantes em 
pesquisas com seres 
humanos

Njamburi/Cabak ELS

26

Membros do Comitê de Ética

Qualificados
A área de especialidade depende do tipo de 
pesquisa
Representantes comunitários locais
Líderes religiosos ou outros líderes comunitários
Participantes de estudos anteriores

Diversidade
Sexo
Idade
Antecedentes culturais e étnicos

27

Comitês de Ética: Revisão da 
Pesquisa

Planejar e conduzir o estudo cientificamente

Recrutar participantes para a pesquisa

Considerações comunitárias

Cuidar e proteger os participantes da pesquisa

Adequabilidade do consentimento informado

Questões de privacidade
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Comitês de Ética e 
Representantes Comunitários

A comunicação mútua entre 
os comitês de ética e os 
representantes comunitários 
é importante 
Os investigadores podem 
iniciar a comunicação entre 
os comitês de ética e os 
representantes comunitários

Sereem Tjaddeis/CCP

29

Resumo: Comitês de Ética

A função principal é proteger os 
participantes humanos das 
pesquisas

Os membros possuem antecedentes 
profissionais e pessoais diversos

Têm responsabilidade pela revisão 
da pesquisa

30

Parte B

Seção IV:  Princípios de Ética em Pesquisa

Seção V: Consentimento Livre e Esclarecido

Seção VI: Documentos de Ética em Pesquisa
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Seção IV: Princípios de Ética em 
Pesquisa

Objetivos:
Conhecer os 3 princípios 
fundamentais de ética em 
pesquisa

Identificar participantes 
vulneráveis da pesquisa

32

Nash Herndon/FHI

Três Princípios Fundamentais de 
Ética em Pesquisa

Respeito pelas pessoas

Beneficência

Justiça

Todd Shapera

33

Atividade

Todd Shapera

Todd Shapera

Respeito pelas Pessoas
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Respeito pelas Pessoas

Cada indivíduo:
É único e livre
Tem o direito e a 
capacidade de decidir
Tem estima e dignidade
Tem direito ao 
consentimento livre e 
esclarecido

CCP

35

Atividade

Participantes Vulneráveis

Liste grupos de pessoas 
consideradas como 
participantes vulneráveis na 
pesquisa

Nadine Burton/FHI

36

Menores de idade, mulheres 
grávidas, prisioneiros
Pessoas com deficiência 
mental
Pessoas analfabetas ou com 
educação formal limitada
Pessoas com acesso limitado 
aos serviços de saúde
Mulheres em certas 
condições

Quem São as Pessoas Vulneráveis?

Eva Canoutas/FHI

Julie Beamish/FHI

Elizabeth Robinson/FHI
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Atividade

Beneficência

Liste exemplos de 
beneficência

Nash Herndon/FHI

38

Nash Herndon/FHI

Beneficência

Investigadores devem:
Proteger o bem-estar físico, 
mental e social

Reduzir riscos ao mínimo

Reter a perspectiva 
comunitária

39

Atividade

Justiça

ç
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Justiça

Investigadores devem:
Assegurar uma distribuição justa de riscos e 
benefícios

Conduzir o recrutamento dos participantes da 
pesquisa de forma justa

Fornecer proteção especial para grupos 
vulneráveis

41

Resumo: Princípios de Ética em 
Pesquisa

Respeito às pessoas

Beneficência

Justiça

Populações vulneráveis em risco maior

42

Estudo de Caso 2: Autonomia
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Estudo de Caso 2: Autonomia

Perguntas para Discussão:
1. Este grupo de representantes comunitários pode 

representar adequadamente as questões dos 
participantes potenciais se o grupo receber dinheiro 
pelo estudo? Por que sim ou por que não?

2. É apropriado dar aos consultores comunitários 
qualquer tipo de compensação por sua 
participação?  O que seria uma compensação 
aceitável e o que seria inadequado?

3. Quais questões e preocupações o pagamento dos 
consultores poderia afetar, e seus conselhos seriam 
discutidos?

44

Seção V:
Consentimento Livre e Esclarecido

Objetivos:
Explicar o conceito 
de consentimento 
livre e esclarecido

Nomear e discutir os 
8 elementos 
essenciais de 
consentimento livre e 
esclarecido

45

: Council of International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) Ethical Guidelines

O Que é o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido?

“Consentimento dado por um indivíduo 
competente que

Recebeu as informações necessárias 
Compreendeu devidamente as informações
Após considerar as informações, tomou uma 
decisão sem ter sido sujeito à coerção, 
influências indevidas ou indução, ou 
intimidação”
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Representantes Comunitários e o Processo do  
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

A participação no desenho e revisão do processo 
de consentimento livre e esclarecido salvaguarda o 
bem-estar do participante
O conselho do representante comunitário é
essencial para:

Desenvolvimento
Revisão, acordo, ou aprovação
Entendimento do participante
Vigilância

47

Processo do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido

ç

Denise Todloski 

48

Atividade

Denise Todloski 
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Processo do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (continuação)

Obtendo os fatos sobre o 
estudo

Denise Todloski 

50

Atividade

Denise Todloski 

51

Processo do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (continuação)

Durante o estudo:
As pessoas precisam 
lembrar o que se espera 
delas

Podem surgir boatos

Novas informações 
podem estar disponíveis Denise Todloski 
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Atividade

Denise Todloski 

Lidando com boatos

53

Criação dos Documentos de 
Consentimento Livre e Esclarecido

Usar o idioma local

Escrever no nível apropriado de leitura

Ilustrar com conceitos e imagens 
apropriadas

Fazer traduções e retro-versões

Fazer teste piloto

54

Elementos Essenciais do 
Consentimento Livre e Esclarecido

1. Descrição da pesquisa
2. Riscos
3. Benefícios
4. Alternativas
5. Confidencialidade
6. Compensação
7. Contatos
8. Participação voluntária e saída da pesquisa

H. Kakande/DISH II Project
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Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido: Descrição da Pesquisa

Estudo da pesquisa
Objetivos do estudo
Responsabilidades 
esperadas
Procedimentos
envolvidos 
Duração do estudo
Explicação de randomização ou placebo

Jason Smith/FHI

56

David Borasky/FHI

Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido: Descrição dos Riscos

Antecipados ou previsíveis

Físicos, sociais, psicológicos

Probabilidade, severidade, 
duração

57

Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido: Descrição dos Benefícios

Razoavelmente 
esperado

Não exagerados

Duração

Jean Sack/ICDDRB
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Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido: Alternativas Disponíveis

Procedimentos ou tratamentos 
alternativos

Vantagens e 
desvantagens

Disponibilidade
CCP

59

Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido: Privacidade

Grau de privacidade

Nomear pessoas ou organismos que 
podem ter acesso a informação

Uso futuro antecipado dos dados ou 
amostras biológicas

60

Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido: Compensação

Explicação completa e não 
coerciva

Compensação justa por tempo, 
viagens, e inconvenientes

Possibilidade de tratamento e 
compensação no caso de danos 
ou complicações relacionadas à
pesquisa 

Nível de assistência médica a ser 
disponibilizada

CCP
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Elizabeth Robinson/FHI

Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido:  Pessoas Para Contato

Equipe de pesquisa

Comitê de Ética

Grupos especiais

62

Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido: Participação Voluntária

Absolutamente voluntária

Direito de sair a 
qualquer momento

Não há penalidade se 
recusar ou sair do estudo

CCP

63

Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido: Documentação

É somente parte do processo de 
consentimento livre e esclarecido 

Assinaturas podem nem sempre ser 
possíveis

A dispensa requer 
revisão e aprovação 
do comitê de ética

Dharma Raj Bajracharya/CCP
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Resumo: Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido

Requisito ético, não só legal
Sem coerção
Documentação necessária
Compreensão é essencial
Materiais úteis de apoio
Teste piloto encorajado

65

Estudo de Caso 3: Processo de 
Consentimento Livre e Esclarecido

66

Estudo de Caso 3: Processo do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido

Perguntas para Discutir:
1. Como os representantes da comunidade devem 

aconselhar a equipe de pesquisa com relação a 
comportamentos de alto risco relatados pelos 
participantes?

2. Quais mudanças os representantes da comunidade 
poderiam recomendar para o recrutamento de 
novos participantes?

3. Quais aprimoramentos poderiam ser feitos no 
planejamento de estudos futuros e suas estratégias 
de recrutamento?



67

Seção VI: Documentos Básicos de 
Ética em Pesquisa

Objetivos:
Identificar 2 
considerações éticas 
inclusas nesses 
documentos

Reconhecer os 3 
princípios universais 
enfatizados nesses 
documentos

68

Criados para observar as “regras da estrada”
para pesquisas envolvendo participantes humanos

Documentos Básicos de Ética em 
Pesquisa

Nuremberg Belmont

CIOMS

69

A Declaração de Helsinque

“O bem-estar do ser humano deve ter prioridade 
sobre os interesses da ciência e da sociedade”

O formulário de consentimento deve ser fornecido 
por escrito

Proceder com cautela se o participante possui 
relacionamento de dependência com o investigador 

Utilização limitada de placebos

Participantes são beneficiados pela pesquisa
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Do Relatório Belmont ao Código de 
Regulamentos Federais

Evolução da ética em pesquisa nos Estados Unidos

O Estudo Tuskegee
Problemas éticos em pesquisa são identificados

O Relatório Belmont
Princípios fundamentais para o comportamento ético dos 
investigadores são defendidos

O Código de Regulamentos Federais
Regulamentos especiais são adotados

71

Nuremberg

Helsinque

CIOMS

• é
•

• í
• ç ú
• ç

í

Diretrizes do Conselho de Organizações 
Internacionais de Ciências Médicas (COICM)

72

Dos Princípios Fundamentais de 
Ética às Diretrizes Locais 

Regulamentos nacionais e 
recomendações internacionais

à

ç

í

Normas operacionais 
locais / da instituição
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Regulamentos e Diretrizes Locais 

Crescimento rápido 
das pesquisas 
internacionais
Muitos países agora 
têm normas 
nacionais
Necessidade maior 
nos paises em 
desenvolvimento 

Njamburi/Cabak ELS

74

Resumo: Documentos de Ética em 
Pesquisa

De Nuremberg a CIOMS

Três princípios universais

Proteção ao participante

75

Atividade

Revisão Final

Robert Rice/FHI
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Conclusão

Certificação
Para obter informação adicional, entre em contato:

Office of International Research Ethics
Family Health International
P.O. Box 13950
Research Triangle Park, NC 27709 USA 

E-mail: ethics@fhi.org
Web Site: www.fhi.org
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Currículo de Treinamento em Ética em Pesquisa para Representantes Comunitários 

Papeis Principais e Responsabilidades

Principais Funções e Responsabilidades dos Comitês de Ética  
e dos Representantes Comunitários 

Comitês de Ética
Representantes 
Comunitários

Slides com a 
resposta correta 

Proteger os participantes da pesquisa 
aplicando os princípios de ética em pesquisa e 
quaisquer diretrizes e regulamentações 
pertinentes.

25

Revisar o protocolo 25

Representar os interesses dos participantes da 
pesquisa

12

Aconselhar os investigadores sobre o protocolo 13

Revisar o termo de consentimento livre e 
esclarecido e outros materiais destinados aos 
participantes da pesquisa

27

Fornecer idéias para o processo do 
consentimento livre e esclarecido; revisar o 
material de apoio em termos de relevância 
lingüística e cultural

14, 46

Fornecer idéias para o desenvolvimento dos 
planos de recrutamento e retenção

14

Revisar os planos de recrutamento e 
conservação

27

Aprovar o estudo 25

Defender o estudo na comunidade 14, 47

Realizar revisões contínuas, pelo menos uma 
vez ao ano, de todos os estudos de pesquisa

29

Participar das atividades de orientação e 
alcance da comunidade

13, 47

Revisar e aprovar quaisquer alterações feitas 
na pesquisa aprovadas antes da 
implementação

29

Alertar a equipe da pesquisa sobre boatos e 
ajudar a corrigir os boatos.

13, 51

Orientar a equipe da pesquisa sobre a melhor 
maneira de divulgar os resultados da pesquisa

13



Family Health International

Curriculo de Treinamento Etica em Pesquisa 1

Currículo de Treinamento
Avaliação do Treinando

Por favor, responda as questões abaixo após ter completado o Currículo de Treinamento de Ética
em Pesquisa. As informações que você enviar ajudarão a FHI a aperfeiçoar os materiais que serão
produzidos no futuro.

Por favor, imprima e inclua um cartão pessoal

Nome
Endereço

Telefone(s)
Fax
E-mail
País(es) onde você
trabalha

Quais são as suas responsabilidades atuais no trabalho?
Membro de Comitê de Ética em Pesquisa
 Coordenador de Treinamento
Prestador de Atenção à Saúde
Professor – Faculdade de Medicina
Estudante (medicina, enfermagem, parteira, pesquisa médica e comportamental)

 Pesquisador – área Biomédica
Pesquisador- Ciências Sociais
Outros (especificar): __________________________________________________________

Por favor, nos diga o que você prensa a respeito deste Currículo de Treinamento.

Você realizou o curso: (Por favor, marque apenas uma opção).
Sozinho
Em grupo
Em versão eletrônica (no computador)
Utilizando a pasta com o material impresso

Você considera que o Material fornecido pontuou as questões mais importantes
relacionadas à ética em pesquisa? (Por favor, marque uma opção).

Sim
Não

Que tipo de informação, se existe alguma, deveria ter sido discutida mas não foi incluída
nesse conteúdo? (Por favor, especifique).
_______________________________________________________________________________

Que parte desta apresentação, se existe alguma, deveria ser excluída do conteúdo? (Por
favor, especifique)
_______________________________________________________________________________

Qual a familiaridade sobre a informação contida neste currículo que você possuía antes de
trabalhar os conteúdos? (Por favor, marque uma opção).
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Muita familiaridade
Alguma Familiaridade
Nenhuma familiaridade

Quais os dois pontos deste currículo que você considera como os que podem ser melhor
utilizados no seu cotidiano?
1._____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________

Quais os benefícios que foram obtidos através da realização desse treinamento? (Por favor,
marque todas as opções correspondentes).

Aprender mais acerca do consentimento informado
Aprender mais acerca dos comitês de revisão ética (comitês de ética em pesquisa)
Aperfeiçoar a compreensão sobre os estudos de caso
Obter uma nova perspectiva relacionada à ética em pesquisa
Haver aumentado a confiabilidade no trabalho com sujeitos humanos
Não obtive nenhum benefício
Outras (especificar):_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Baseado na informação apresentada pelo Currículo, você pensa que seria possível fazer
modificações na condução de pesquisa em sua instituição?

Sim
Não

Se a resposta for SIM, quais as mudanças que poderiam ser implementadas?
_______________________________________________________________________________

Se a resposta é NÂO, porque não seria possível realizar as mudanças?
_______________________________________________________________________________

Por favor, responda cada uma das seguintes afirmações, marcando a alternativa que melhor
representa o seu pensamento.

A informação apresentada foi relevante para o meu trabalho.
Concordo fortemente     Concordo         Não concordo        Não concordo fortemente

Os slides e outros materiais ajudaram a aumentar o meu entendimento sobre o conteúdo
apresentado.

Concordo fortemente     Concordo         Não concordo        Não concordo fortemente

As atividades de treinamento aumentaram o meu entendimento sobre o conteúdo
apresentado.

Concordo fortemente     Concordo         Não concordo        Não concordo fortemente

Os estudos de caso foram relevantes para o meu campo de pesquisa.
Concordo fortemente     Concordo         Não concordo        Não concordo fortemente
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A duração do treinamento foi apropriada.
Concordo fortemente     Concordo         Não concordo        Não concordo fortemente

Por favor, avalie os seguintes componentes do Currículo.

Excelente Bom Regular Fraco Não-
Aplicável

Transparências
CD–ROM
Notas de Aprendizagem
Artigos  / Referências
Pré-Teste / Pós-Teste
Atividades de Treinamento
Estudos de Caso
Outras (Especifique)

Você recomendaria a utilização do currículo para seus colegas? Porque sim ou não?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Por favor, acrescente comentários e sugestões adicionais.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Obrigado por sua atenção.

Por favor, envie o formulário completo para:

Office of International Research Ethics
Family Health International

PO Box 13950
Research Triangle Park, NC 27709

USA

Favor enviar-me o certificado de conclusão.

__________________________________                                        _____________________

Assinatura                                                                                           Data
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