
Participar de uma pesquisa  
é uma escolha
Fazer parte de um estudo de pesquisa é uma decisão 
pessoal importante. Antes que você decida participar, 
pesquisadores conversarão com você sobre os objetivos 
do estudo, bem como seus possíveis riscos e benefícios. 
Eles também explicarão as regras que seguem para 
proteger sua segurança e sua privacidade. Peça ajuda 
caso você não entenda algo ou tenha dúvidas. 

Não se sinta apressado ou pressionado a tomar uma 
decisão. A participação em um estudo de pesquisa  
é completamente voluntária, e é uma escolha sua.

Após compreender o estudo, você pode optar  
por participar assinando um documento chamado 
“formulário de consentimento informado”.  
Você pode mudar de ideia a qualquer momento,  
por qualquer motivo, mesmo após ter assinado.

Outros tipos de registros 
Outros tipos de registros contêm listas de estudos de 
pesquisa clínica, que não incluem informações pessoais 
sobre pessoas que participam da pesquisa. 

Nos EUA, ClinicalTrials.gov é um registro on-line que 
contém informações sobre estudos no mundo inteiro. 
Ele não inclui todos os estudos porque nem todos os 
estudos precisam ser registrados. 

Em ClinicalTrials.gov, você pode:

Informar-se sobre estudos que estão acontecendo  
em sua comunidade ou em outros lugares

Contatar pesquisadores se quiser fazer parte  
de um estudo

Informar-se sobre os resultados de estudos que  
foram concluídos

ClinicalTrials.gov é mantido pela NLM (Biblioteca 
Nacional de Medicina) do NIH (Instituto Nacional  
de Saúde dos EUA). 

Dúvidas? Contate-nos em

Perguntas a serem feitas
Você tem o direito de fazer perguntas sobre um 
registro de participantes de pesquisa antes de decidir  
se deseja participar dele. Abaixo, temos uma lista  
de perguntas que talvez você queira fazer antes  
de concordar em participar de um registro. 

Como o registro funciona? 

Minha participação tem algum custo?

Como encontrar um estudo do qual posso 
participar?

Vocês entrarão em contato comigo com relação  
a que tipos de estudo? 

Quem entrará em contato comigo? 

Como vocês entrarão em contato comigo e com  
que frequência?

Como minhas informações serão usadas  
e armazenadas e como minha privacidade  
será protegida? 

E se eu quiser remover minhas informações  
do registro?

O registro tem informações de meu prontuário 
médico?

Quem eu posso contatar se tiver outras dúvidas?
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Registro de
participantes de pesquisa

Pesquisa de saúde

Um registro de participantes de pesquisa coleta 
informações sobre pessoas que podem querer 
participar de estudos de pesquisa. Um registro 
pode coletar informações gerais, como seu 
nome e informações de contato. Ele também 
pode coletar informações específicas, como 
doenças e enfermidades que você tem, ou até 
mesmo se conectar a seu prontuário médico. 

Participar de uma pesquisa é uma escolha sua. 

Informe-se. Faça perguntas. Busque respostas.

Este folheto contém informações gerais para fins educacionais e não tem a finalidade 
de fornecer orientações médicas. Fale com seu médico ou com a equipe de pesquisa 
para obter orientações sobre sua situação ou questões de saúde pessoais.
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O que é um registro de 
participantes de pesquisa?
Um registro de participantes de pesquisa é um local 
para informações, normalmente on-line. Um registro 
coleta informações sobre pessoas que podem querer 
participar de estudos de pesquisa. Dois grupos  
de pessoas usam registros:

Pessoas que querem encontrar estudos de pesquisa 
ou saber mais sobre pesquisas, e

Pesquisadores que buscam pessoas que possam 
participar de seus estudos.

Um registro pode coletar informações gerais, como 
seu nome e informações de contato. Ele também pode 
coletar informações específicas, como doenças e 
enfermidades que você tem, ou até mesmo se conectar  
a seu prontuário médico. 

Benefícios e riscos de juntar- 
se a um registro de participantes  
de pesquisa
Você pode se beneficiar da participação em um 
registro ao se informar sobre estudos de pesquisa  
que podem ser de seu interesse, ou de alguém  
que você conhece. 

Há o risco de que alguém fora do registro possa 
acessar suas informações pessoais ou de saúde e 
usá-las para finalidades com que você não concordou. 
Os registros têm maneiras de impedir que isso 
aconteça. Na maioria dos caos, somente funcionários 
especialmente treinados podem ver suas informações 
pessoais ou outros detalhes que podem levar à sua 
identidade. Cada registro tem políticas de privacidade 
específicas. Antes de juntar-se a um registro, não 
deixe de perguntar como os pesquisadores protegem 
suas informações.

Por que participar de um registro 
de participantes de pesquisa? 
Você pode participar de um registro por um ou mais 
dos motivos abaixo.

Você quer ajudar outras pessoas

Você gosta de se voluntariar

Você quer ajudar pesquisadores a desenvolver 
novos tratamentos e fármacos

Você quer ajudar outras pessoas que têm a mesma 
doença que você

Os tratamentos atuais não ajudaram com 
sua doença e você quer testar um tratamento 
experimental que pesquisadores estão estudando

Independentemente de suas motivações, fazer parte 
de um registro faz de você uma parte importante da 
pesquisa médica.

Ao juntar-se a um registro de participantes, você pode:

Informar-se sobre oportunidades de participar  
de estudos de pesquisa

Saber mais sobre uma doença ou enfermidade 
específica; 

ter a chance de testar fármacos ou tratamentos 
experimentais, que podem ou não beneficiá-lo

O que acontece se eu passar  
a fazer parte de um registro  
de participantes?
Antes de se juntar a um registro, você precisa 
compreender como ele funciona. Você também  
precisa saber como os pesquisadores usarão suas 
informações e protegerão sua privacidade. Se tiver 
dúvidas, não deixe de solucioná-las.

Após você se juntar a um estudo, os pesquisadores 
podem solicitar que você participe de um estudo 
específico. Você pode receber um e-mail, carta ou 
telefonema sobre estudos de que pode participar.  
Em alguns registros, você pode contatar pesquisadores  
que estão em busca de voluntários. 

Participar de um registro não significa que você 
precisará participar de um estudo. Se um estudo for  
de seu interesse, você terá a chance de fazer perguntas. 
Talvez você também precise fornecer aos pesquisadores 
mais informações do que as que foram fornecidas  
ao se juntar ao registro. Isso ajuda os pesquisadores  
a compreender se você pode participar do estudo. 

Os pesquisadores lhe darão todos os detalhes para 
que você possa decidir se realmente deseja participar 
de um estudo específico. Este processo é chamado de 
“consentimento informado”. Como voluntário de um 
estudo, você pode mudar de ideia a qualquer momento 
quanto à sua participação. Isso inclui o processo de 
consentimento informado e até mesmo após o início  
do estudo.
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