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Bioética 



ÉTICA NA PESQUISA COM SERES HUMANOS

Pesquisa envolvendo seres humanos é aquela que, individual
ou coletivamente, envolva o ser humano, de forma direta ou
indireta, em sua totalidade ou partes dele, incluindo o
manejo de informações ou materiais.



ÉTICA NA PESQUISA COM SERES HUMANOS

•Possibilidade de danos à dimensão física, psíquica,
moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser
humano, em qualquer pesquisa e dela decorrente.



DANO

De origem psicológica, intelectual; emocional:

a. Possibilidade de constrangimento ao responder o questionário;

b. Desconforto;

c. Medo;

d. Vergonha;

e. Estresse;

f. Quebra de sigilo;

g. Cansaço ao responder às perguntas; e

h. Quebra de anonimato. 



De ordem física e orgânica: 

a. Sangramentos;

b. Dores;

c. Lesões;

d. Desconforto local;

e. Hematomas;

f. Risco de morte. 

DANO



As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender às exigências

éticas e científicas. Para que uma pesquisa seja considerada eticamente

adequada é necessário, que:

O pesquisador explique do que se trata a pesquisa e o que acontecerá com quem
aceitar participar,

A pessoa que foi convidada a participar da pesquisa possa escolher se participa ou
não.

Ninguém pode ser incluído numa pesquisa contra sua vontade
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ÉTICA NA PESQUISA COM SERES HUMANOS



É ainda necessário que o pesquisador:

• Comprometa-se em buscar o máximo de benefícios e o mínimo de riscos e danos;

• Garanta que os riscos previsíveis serão evitados;

• Garanta assistência a qualquer dano que possa resultar da participação da pessoa no
estudo;

• Comprometa-se em apresentar os resultados de seu estudo aos participantes e às
instituições de saúde, além da divulgação em eventos e publicações científicas,
garantindo o anonimato dos participantes;

9

ÉTICA NA PESQUISA COM SERES HUMANOS



É ainda necessário que o pesquisador (cont):

• Assegure que as informações obtidas não serão usadas para prejudicar as
pessoas e/ou comunidades;

• Assegure aos participantes do estudo e a comunidade os benefícios resultantes
do projeto, seja em termos de retorno social, acesso aos procedimentos e/ou
remédios da pesquisa, mesmo após o término do estudo;

• Respeite sempre os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, bem
como os hábitos e costumes dos participantes “sujeitos de pesquisa”.

ÉTICA NA PESQUISA COM SERES HUMANOS



Deve ser redigido em linguagem acessível e incluir os seguintes aspectos:

a) a justificativa, os objetivos e os procedimentos que serão utilizados

na pesquisa;

b) os desconfortos e riscos possíveis e os benefícios esperados;

c) os métodos alternativos existentes;

d) a forma de acompanhamento e assistência, assim como seus

responsáveis;

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- TCLE



e) a garantia de esclarecimentos, antes e durante o curso da pesquisa, sobre a
metodologia, informando a possibilidade de inclusão em grupo controle ou placebo;

f) a liberdade do sujeito se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em
qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado;

g) a garantia do sigilo que assegure a privacidade dos sujeitos quanto aos dados
confidenciais envolvidos na pesquisa;

h) as formas de ressarcimento das despesas decorrentes da participação na pesquisa;
e

i) as formas de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO- TCLE



Um médico do trabalho propõe a realização de uma pesquisa em uma empresa a respeito de ansiedade
e depressão em trabalhadores de uma empresa do ramo de atividade financeira. Para tanto serão
aplicados questionários validados que apontem a existência de indícios de tais enfermidades. Segundo
as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas em Seres Humanos do Conselho Nacional de
Saúde, Resolução 466/12, quais documentos devem ser apresentados para submissão da pesquisa ao
Comitê de Ética em Pesquisa?

a) Projeto da pesquisa, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, Termo de Autorização da Pesquisa
pelo responsável pela empresa e Instrumentos de Coleta de Dados

b) Projeto da Pesquisa, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Instrumentos de Coleta de Dados

c) Projeto da Pesquisa e Termo de Autorização da Pesquisa para o responsável da empresa

d) Não é necessária a apresentação de documentos para esse tipo de pesquisa

ESTUDO DE CORTE
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