
Pesquisa Social e

Comportamental

O que é a pesquisa social e 
comportamental? 

A pesquisa social e comportamental explora 
como e por que as pessoas se comportam 
de certas maneiras em determinadas 
situações e como isso pode afetar a saúde 
humana. Os pesquisadores observam 
indivíduos ou grupos grandes, como as 
famílias, as comunidades e as sociedades 
para encontrar maneiras de resolver os 
problemas sociais e melhorar a saúde.  

Os pesquisadores podem procurar 
respostas a perguntas como: 
•  Por que algumas pessoas não tomam os 

medicamentos prescritos pelo seu médico
•  Como as comunidades respondem à 

violência de gangues
•  O que ajuda as crianças a fazer escolhas 

alimentares saudáveis
•  Por que alguns adolescentes se envolvem 

em comportamentos de risco 
•  O que ajuda os idosos a viver de forma 

independente 
•  Por que as pessoas vivem mais tempo em 

alguns países do que em outros 

Quem participa em pesquisas sociais e 
comportamentais? 
•  Adultos e crianças
•  Famílias
•  Comunidades
•  Grupos sociais, culturais, religiosos ou 

regionais
•  Pessoas com uma doença ou problema 

sendo estudado 
Mais perguntas? 
Ligue para: 

Perguntas a fazer: 

1. Qual é o objetivo do estudo?
2. O que vai acontecer se eu participar? 
3. Que tipos de perguntas vão me 

perguntar?
4. Quanto tempo vai durar o estudo?
5. Quais são os riscos para mim?
6. Participar nesta pesquisa irá me 

beneficiar?
7. Haverá algum custo para mim? 
8. O que vão fazer com as minhas 

informações de estudo?
9. Como irão proteger a minha 

privacidade?
10. O que acontece se eu decidir sair do 

estudo mais cedo?

Este folheto contém informações gerais para 
fins educacionais e não se destina a fornecer 
aconselhamento médico. Aconselhe-se com o seu 
médico ou com a equipe da pesquisa sobre a sua 
situação específica antes de agir com base em 
qualquer informação aqui contida.
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Estar em um estudo de pesquisa social 
e comportamental muitas vezes significa 
responder perguntas em um questionário 
impresso  ou que o pesquisador faz por 
telefone. Em alguns estudos os pesquisadores 
vão querer entrevistá-lo e fazer perguntas para 
que você possa dar sua opinião sobre um 
determinado assunto. Em outros estudos os 
pesquisadores podem observar você enquanto 
você faz uma determinada atividade.  Alguns 
estudos podem envolver a análise do seus 
históricos médicos.  
Alguns estudos não irão beneficiá-lo 
pessoalmente, mas sua participação 
pode ajudar outras pessoas no futuro. Os 
pesquisadores podem conseguir melhorar 
a saúde de uma comunidade ou ajudar as 

Participar em pesquisas é uma escolha sua. 
Informe-se. Faça perguntas. Obtenha respostas.

pessoas com uma doença ou um problema de 
saúde particular. 
Antes de decidir participar em um estudo, você 
deve entender o objetivo do estudo. Deve 
informar-se sobre o que terá de fazer para o 
estudo e quanto tempo isso vai durar, e se 
você vai ser pago pela sua participação.

Participar em pesquisas é 
opcional
Existem proteções para ajudar a garantir 
a segurança dos voluntários de pesquisas 
(também chamados de "sujeitos de pesquisa") 
e assegurar que são tratados com respeito. A 
equipe da pesquisa irá ler um Formulário de 
Consentimento Informado com você. Eles vão 

O que significa participar em um estudo de pesquisa social e 
comportamental?  

explicar os objetivos do estudo e os possíveis 
riscos e benefícios. Peça ajuda se você não 
entender alguma coisa. Você nunca deve se 
sentir apressado ou pressionado. Participar 
em uma pesquisa é completamente voluntário 
– é uma escolha sua. 

Quais são os riscos de 
participar em uma pesquisa 
social e comportamental?
Um risco comum de participar em uma 
pesquisa social e comportamental é que a 
informação privada que você compartilhou 
com os pesquisadores pode, acidentalmente, 
ser compartilhada com outras pessoas. Os 
pesquisadores irão lhe explicar que fazem 
para evitar isso. Na maioria das vezes, 
mesmo que o pesquisador escreva um artigo 
sobre o estudo, seu nome não aparecerá. 

Você também pode não se sentir à vontade 
para responder algumas perguntas. Você 
pode decidir não responder a quaisquer 
perguntas que lhe causem desconforto e 
pode interromper a entrevista a qualquer 
momento.  

Os riscos específicos serão descritos em 
detalhe no Formulário de Consentimento 
Informado. Certifique-se de que entende os 
riscos antes de concordar em participar no 
estudo.


