
responsável substituto 
pelas decisões

Pesquisa na Área da Saúde

A pesquisa na área da saúde possibilita novos tratamentos. Os pesquisadores 
tentam conhecer melhor a saúde humana e encontrar maneiras de tratar e evitar 
doenças e problemas de saúde. Os pesquisadores também observam como uma 
doença afeta o bem-estar da pessoa, da sua família e de seus cuidadores. Os estudos 
de pesquisa clínica costumam incluir sujeitos com a doença ou problema de saúde 
em estudo. Em alguns casos, isso inclui pessoas que não podem tomar as suas 
próprias decisões. Nesse caso, os pesquisadores pedem ao responsável substituto 
pelas decisões (um "substituto" ou "procurador") para decidir se a participação 
no estudo é a escolha apropriada para essa pessoa. O substituo atua no melhor 
interesse da pessoa que não pode tomar uma decisão por si própria. O substituto 
toma decisões baseadas no que a outra pessoa gostaria, mesmo que isso não seja o 
que o substituto escolheria para si.

Perguntas a fazer antes de tomar uma decisão por outra pessoa:
Entenda o estudo de pesquisa:
> Por que razão está sendo feito o estudo?
> Por que razão os pesquisadores pedem a esta pessoa para participar do estudo?
> Qual é a diferença entre este estudo e o atendimento médico regular?
> Que outras opções estão disponíveis?
> Onde posso conseguir ajuda para tomar esta decisão?

Avalie os riscos e os possíveis benefícios:
> O que acontecerá durante o estudo de pesquisa?
> Quais são os riscos de participar do estudo?
> Haverá algum benefício direto para a pessoa que participar do estudo? 
> Quanto tempo levará o estudo? 
> Se esta pessoa recuperar a capacidade de tomar decisões sobre a sua participação do 
estudo, ela pode mudar a decisão que eu tomei?

Considere os custos possíveis associados à participação do estudo:
> Haverá algum custo para esta pessoa ou para mim? 
> Esta pessoa receberá algum pagamento pela sua participação do estudo? Eu 
receberei algum pagamento?
> Quem paga se esta pessoa sofrer alguma lesão inesperada no estudo?
> A participação no estudo pode afetar o seguro de saúde desta pessoa agora ou no 
futuro?

Saída do estudo:
> O que acontece se eu quiser tirar a pessoa do estudo mais cedo?
> Os pesquisadores podem tirar a pessoa do estudo contra a minha vontade?

Após a conclusão do estudo:
> O que acontecerá após a conclusão do estudo?
> Os pesquisadores partilharão o que aprenderam com o estudo?
> O que os pesquisadores farão com a informação adquirida sobre esta pessoa durante 
o estudo?

A participação na pesquisa é uma escolha. 
   Informe-se. Pergunte. Obtenha respostas.

Este folheto contém informação geral para fins educativos e não tem o intuito de prestar 
orientação médica. Antes de fazer alguma coisa baseado na informação aqui contida, oriente-se 
com o seu médico ou com a equipe de pesquisa clínica sobre a sua situação específica.

Perguntas? Ligue-nos através do



Como tomo essa decisão por outra pessoa?
Considere o que a pessoa gostaria, mesmo que isso não seja o que consideraria para si 
mesmo. Pense em como ela se sentiria sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa. 
Pense também no que acontecerá e como a pessoa se sentirá durante o estudo. 

Ao tomar a decisão, leve em conta os seguintes fatores em relação à pessoa:

> Seus valores pessoais (a crença de como melhor viver a sua vida)
> Crenças religiosas ou culturais
> Declarações ou decisões passadas

Se ela puder comunicar-se consigo, converse com ela sobre o estudo. 

É normal sentir-se nervoso ou inseguro ao tomar este tipo de decisão. Converse 
sobre as suas preocupações e opções com alguém de confiança, tal como:

> Outro médico, enfermeiro ou terapeuta
> Um clínico geral
> Familiares ou amigos próximos
> Conselheiros espirituais 

Lembre-se que pode mudar de ideia a qualquer momento, mesmo após o começo 
do estudo. Se decidir que a participação no estudo não é uma boa escolha para esta 
pessoa, a saída do estudo em nada afetará o seu atendimento regular de saúde e serviços 

médicos gerais. 

A participação na pesquisa é uma escolha
Existem medidas de proteção para a segurança de todos os sujeitos da pesquisa a 
fim de garantir que todos os participantes sejam tratados com respeito. O Comitê 
de Revisão Institucional (IRB) fiscaliza todos os estudos de pesquisa clínica. O IRB 
decide se é necessário incluir sujeitos que não podem decidir participar do estudo 
por si próprios e que dependem de um responsável substituto pelas decisões. 

Por que razão me pedem para tomar esta decisão?
Pedem-lhe para tomar uma decisão como responsável substituto pelas decisões de 
uma pessoa que não pode decidir por conta própria. Como substituto, deve pensar 
no que essa pessoa gostaria de fazer. Use essa informação para decidir se ela deve, 
ou não, participar do estudo. 

Pode perguntar-se sobre o que significa participar de um estudo clínico e que tipo 
de opções terá. Pode perguntar-se: 

> Esta pessoa gostaria de participar deste estudo de pesquisa? 
> A participação no estudo ajudará esta pessoa? 
> Ou, a pesquisa está sendo feita apenas para conhecer melhor o seu problema de saúde? 

Use a informação aqui contida para ajudá-lo a tomar decisões. Faça todas as 
perguntas que quiser. Sinta-se bem com todas as suas decisões. 

Quais são os riscos e benefícios da participação de uma 
pesquisa clínica?
Pesquisa clínica não é a mesma coisa que atendimento regular de saúde. A pesquisa 
tenta responder a uma pergunta. A participação num estudo pode acarretar 
algum risco para os sujeitos da pesquisa. A equipe tomará medidas para proteger 
a segurança, privacidade e informação pessoal do sujeito. Um estudo pode não 
oferecer nenhum benefício direto ao sujeito da pesquisa, mas a sua participação 
pode vir a ajudar outras pessoas no futuro. Os pesquisadores podem publicar os 
resultados do estudo para partilhar o que foi aprendido. No entanto, a informação 
pessoal dos sujeitos da pesquisa não será incluída em nenhuma publicação.

A equipe de pesquisa revisará consigo o termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Você será informado sobre os objetivos, procedimentos e possíveis 
riscos e benefícios do estudo. Terá tempo de ler atentamente o termo de 
consentimento antes de tomar uma decisão.  


