
Dúvidas? Contate-nos em

Perguntas a serem feitas
Você tem o direito de fazer perguntas sobre o uso  
de telemedicina em seu estudo de pesquisa. Abaixo,  
temos uma lista de perguntas que talvez você queira  
fazer antes de decidir se deseja participar de um estudo  
que utiliza telemedicina.

Quais são as medidas que devo tomar para me  
preparar para uma consulta de estudo de pesquisa  
de telemedicina?

Eu ainda preciso ir até o local do estudo para as  
consultas do estudo? Com que frequência minha 
presença será esperada?

O uso de telemedicina pode alterar quanto tempo levará 
para que eu receba meu tratamento ou procedimento?

Eu precisarei de meu próprio equipamento (telefone, 
tablet, computador) para participar deste estudo?  
Eu precisarei fornecer meu próprio acesso à internet?

Eu precisarei pagar pelo equipamento de telemedicina 
utilizado neste estudo?

Quais são os benefícios do uso de telemedicina  
neste estudo?

Quais são os riscos potenciais do uso de telemedicina 
neste estudo?

Como minhas informações de saúde serão protegidas?

Quem eu devo contatar se tiver dúvidas quanto ao uso  
de telemedicina neste estudo?

E se eu decidir parar de usar telemedicina durante  
o estudo? Ainda poderei participar do estudo?

Uso de telemedicina em  

um estudo de pesquisa

Pesquisa de saúde

Participar de uma pesquisa é uma escolha sua. 

Informe-se. Faça perguntas. Busque respostas.

A telemedicina usa tecnologia, como computadores  

ou vídeos, para fornecer serviços e assistência médica. 

Provedores de assistência médica podem usar a 

telemedicina para se informar sobre os pacientes e 

tratá-los à distância. Alguns pesquisadores também 

usam telemedicina para coletar informações para  

um estudo de pesquisa específico.

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.

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.

Como eu devo me preparar para uma 
consulta de estudo de telemedicina?
Converse com a equipe de pesquisa. Eles podem 
lhe informar sobre como se preparar e o que será 
necessário. Normalmente, você precisa de um 
dispositivo de comunicação, como um computador, 
tablet ou smartphone, e de uma conexão com  
a internet. Algumas vezes, você poderá precisar  
de uma webcam e de uma fonte de áudio, como alto-
falantes de computador. A equipe da pesquisa lhe 
informará quanto ao que esperar antes, durante  
e depois de sua consulta de telemedicina.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Este material é trabalho do New England Research Subject Advocacy Group, 
com contribuições das universidades afiliadas e dos centros acadêmicos  
de atendimento à saúde das instituições membro. Para obter mais 
informações, consulte: http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf



O que é  telemedicina?
A telemedicina usa dispositivos de tecnologia, como 
computadores ou vídeos, para fornecer serviços e 
assistência médica. Provedores de assistência médica 
podem usar a telemedicina para se informar sobre 
os pacientes e tratá-los à distância. Sendo assim, se 
você morar a uma grande distância de um provedor 
de assistência médica ou não puder ir até um quando 
precisar, a telemedicina pode ajudar. A telemedicina 
não é uma especialidade médica. Muitos especialistas, 
como dermatologistas ou alergologistas, podem fornecer 
assistência por meio da telemedicina. Pesquisadores de 
saúde também podem usar a telemedicina para coletar 
informações de voluntários da pesquisa (também 
chamados de “participantes da pesquisa” ou “sujeitos  
do estudo ou da pesquisa”).

Algumas formas como  
pesquisadores usam telemedicina 

Os pesquisadores podem verificar como estão 
participantes da pesquisa que estão em casa. 

Os participantes da pesquisa podem usar dispositivos 
ou tecnologia móvel para registrar e enviar 
informações médicas para a equipe do estudo. 

Os participantes da pesquisa podem usar 
computadores, dispositivos móveis e outras 
tecnologias para informar a equipe do estudo 
sobre quaisquer preocupações ou efeitos 
colaterais. Por exemplo, imagens ou vídeos podem 
ser compartilhados com pesquisadores, e os 
pesquisadores podem ver os efeitos colaterais 
enquanto eles acontecem. 

Que tipos de telemedicina  
são usados em pesquisas? 
Há três tipos principais de telemedicina que são  
usados em pesquisas. 

Telemedicina interativa – Um participante 
da pesquisa e um pesquisador compartilham 
informações, normalmente por áudio ou vídeo.  
O participante está em um local e o pesquisador  
está em outro. 

Telemedicina não interativa – Este tipo de 
telemedicina envia informações de um local para 
outro. Uma câmera ou um dispositivo semelhante  
é usado para registrar informações e enviá-las 
a outra pessoa para análise. Por exemplo, um 
pesquisador por enviar um raio-X para análise  
de outro médico.

Telemedicina de monitoramento remoto –  
Um pesquisador monitora um paciente à distância.  
Por exemplo, um participante com diabetes pode 
usar um dispositivo que envia diariamente seu 
nível de açúcar no sangue para um enfermeiro da 
pesquisa. Com o monitoramento, o participante não 
precisa comparecer à clínica com tanta frequência. 

Quais são os benefícios e riscos  
de participar de uma pesquisa  
que usa telemedicina?

Benefícios
Poder participar da pesquisa de sua casa –  
isso pode possibilitar sua participação em  
um estudo de pesquisa mesmo que o centro  
de estudo esteja distante.

Possivelmente, economia de tempo e dinheiro  
com deslocamentos menos frequentes até o local  
da pesquisa.

Riscos
Os pesquisadores não podem garantir que  
as informações sobre sua saúde permanecerão  
seguras e privadas quando você as enviar por 
computador ou por outro dispositivo.

Computadores e outros dispositivos às vezes têm 
atrasos ou outros problemas.

Alguma partes de uma consulta médica não podem 
ser feitas por telemedicina. Provavelmente, você 
ainda precisará ir até o local do estudo algumas vezes.

O formulário de consentimento informado do estudo 
explicará quaisquer riscos específicos relacionados 
à participação no estudo. Os pesquisadores também 
explicarão como se protegem contra ou como reduzem 
esses riscos.
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