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o consentimento informado é um requisito crítico da pesquisa
ética que envolve sujeitos humanos. Barreiras para a obtenção de
consentimento informado em situações onde a capacidade de se fa-
zer um julgamento racional é impedida, ou onde informação inade-
quada é fornecida, são descritas. Essas barreiras incluem distinções
vagas entre pesquisa e tratamento, uso da intenção profissional para
definir pesquisa e tratamento, perspectivas diferentes dos investiga-
dores e sujeitos, abuso de poder através de coerção, e distorção da
realidade quando existe uma relação de ineqüidade entre as partes
envolvidas. Sugestões para a minimização dessas barreiras são ofere-
cidas.

Introdução

O uso de sujertos humanos em pesquisas biomédicas e psicológicas resulta
num conflito entre dois valores básicos: liberdade de inquisição cienHfica e pro-
teção dos direitos do indivíduo. Os pesquisadores e a sociedade em geral enfren-
tam o problema de dar permissão ao investigador para utilizar seres humanos nos
projetos de pesquisa enquanto tentam evitar ou minimizar a possibilidade de da-
nos. O direito do indivíduo à privacidade e autodeterminação formam as bases
do consentimento informado. Em alguns países, existem regulamentos específi-
cos tratando do problema do consentimento informado. Nos Estados Unidos.da
América do Norte, por exemplo, regulamentos escritos pelo Departamento de
Saúde e Serviços Humanos e pela Agência de Administração de Alimentos e Dro-
gas são aplicados em diferentes áreas onde existe a possibilidade dos participan-
tes experenciarem stress, desconforto, ou serem solicitados a fornecer informa-
ções sensitivas. A justificativa para os regulamentos do consentimento é que eles
fornecem definições uniformes e precisas do consentimento informado e assegu-
ram os direitos do indivíduo submetido à experimentação. No Brasil, entretanto,
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t po de regulamento nesse sentido pode ser encontrado no campo da
I . O artigo 30 do código de ~tica dos Psicólogos, em suas alrneas a) e b)

r lu es à participação de pessoas como sujeitos de pesquisa, porém de manei-
I b t nte vaga, o que não garante os direitos do indivlduo.

Quatro requisitos legais estão envolvidos no consentimento informado: a ca-
I> ld de de fazer um julgamento racional e maduro; liberdade de coerção; infor-
m Ç§o sobre o que vai acontecer; e compreensão dos possfveis efeitos. Embora
s requisitos básicos do consentimento informado sejam bem definidos, os deta-

Ih 5 de aplicação a situações específicas podem ser obscuros. Como conseqüên-
cl , cada um dos requisitos tem sido interpretado diferentemente em diferentes
situações.

Além disso, muitas das discussões sobre consentimento informado estão fo-
calizadas na forma do consentimento e não na essência do processo de consenti-
mento. Comitês que avaliam a participação de sujeitos humanos em pesquisas
não só avaliam a ética e os riscos potenciais da pesquisa, mas também gastam
muito esforço refinando formulários de consentimento. Poucos resultados positi-
vos têm sido obtidos com tais esforços (ldelfinger, 1972; Melman, Grosman, and
Morris, 1970). Schultz, Pardee e Ensinck (1975) afirmam que o debate sobre
orientação para o consentimento não melhorou a compreensão dos formulários
de consentimento ou a acuidade das expectativas dos sujeitos de pesquisa. Tais
expectativas devem ser uma preocupação do pesquisador, dado que elas podem
influenciar os resultados da pesquisa.
Barreiras para a obtenção do consentimento informado

Apesar das orientações éticas terem sido originalmente estabelecidas para
proteger sujeitos participantes de pesquisas ao invés de pacientes em tratamento,
a manipulação dos resultados pode ocorrer em ambos os casos. A razão pela qual
a distinção entre tratamento e pesquisa não é auto evidente, é derivada em parte
do fato de que pesquisa é geralmente feita no contexto de tratamento: a pessoa
pode ao mesmo tempo ser um sujeito num experimento e um paciente. Mesmo
quando tratamento e pesquisa são separados, é geralmente aceito que tratamento
é freqüéntemente indistingulvel de experimentação. Referindo-se a isso, Beecher
afirma que "toda vez que um médico tenta uma nova droga, ou uma nova técni-
ca ... ele está experimentando no seu esforço para aliviar ou curar o indivíduo"
(1970, p. 83). Em ambos os casos, manipulações derivam de abordagens sistemá-
ticas: as intervenções usadas podem ser mudadas, dependendo dos resultados.
Goldiamond (1976) afirma que as distinções entre pesquisa e tratamento necessi-
tam ser mais explícitas. Não somente os procedimentos experimentais deveriam
ser apresentados aos sujeitos e reconhecidos como tais, mas os benefícios que os
sujeitos possam desfrutar advindos da pesquisa deveriam ser entendidos como
incidentais e não como alguma forma de tratamento.

Algumas vezes a "intenção" profissional é utilizada para se fazer uma distin-
ção funcional entre pesquisa e tratamento. Assim, independente dos procedimen-
tos utilizados, as intervenções profissionais são classificadas como tratament?
qu ndo existe uma intenção terapêutica e como experimentação quando o moti-
vo do profissional é um benefício indireto à sociedade e não um benefício ao pa-
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ciente (Blumgart, 1969). Essa distinção é mantida, mesmo quando o paciente re-
ebe algum benefício. Por outro lado, se o profissional "acredita que (o trata-

mento) fará algum bem ao paciente, então ele está agindo como um médico"
(Edsall, 1969, p. 466), presumidamente mesmo que não faça bem algum. Fun-
ionalmente, pesquisa e tratamento são distingulveis pelas diferenças em inten-

ção e expectativas.
Se os pacientes ou sujeitos entendem acuradamente as sutilezas das inten-

ôes ou expectativas do investigador, é questionável. ~ provável que sujeitos e
pacientes tenham expectativas diferentes, embora algumas vezes superpostas.
oldiamond (1976) aponta para fato de que intenção é uma plataforma muito

vulnerável para utilizá-Ia na distinção entre pesquisa e tratamento, visto as conse-
üências derivadas de tal distinção. Ele também aponta a necessidade de se fazer
xplícitos os ganhos sociais e pessoais que estariam disponíveis a alguém que tos-

um paciente e/ou sujeito de pesquisa. Os individuos envolvidos em pesquisa
eleveriam saber claramente o que esperar como resultado da sua participação.

A descrição de Dembo (1964, 1970) sobre as perspectivas de quem está do
lado de dentro (os pacientes ou sujeitos) e quem está do lado de fora (os investi-
I dores). é útil para o entendimento de como pacientes, sujeitos e investigadores
v em diferentemente tratamento e pesquisa. Os pacientes ou sujeitos são menos
nclusivos nos seus pensamentos do que o profissional conduzindo a pesquisa. Os
investigadores pensam sobre as questões da pesquisa de uma maneira geral e
ibstrata e estão preocupados com o futuro enquanto que os pacientes e sujeitos
p nsam especificamente sobre suas experiências e problemas; seus pensamentos

o menos abstratos e suas preocupações são dirigidas a problemas mais imedia-
t s. Além da diferença na maneira de conceitualizar o problema da pesquisa, o
paciente ou sujeito pode usar esperança como uma maneira de enfrentar os pro-
blemas de vida. Não seria razoável esperar que eles mudem suas maneiras de en-
frentar problemas, somente porque os pesquisadores explicam as limitações do
I tudo e a inadequação de se esperar um resultado positivo. Isto pode ser parti-
ularmente verdadeiro em qualquer situação (tratamento ou pesquisa). onde no-

v s procedimentos tecnológicos são uti lizados. As expectativas dos sujeitos e
uas perspectivas particulares irão afetar a extensão na qual seus consentimentos
rão verdadeiramente informados. Schultz, Pardee e Ensinck (1975) demonstra-

, m que a situação de Vida na qual os pacientes ou sujeitos se encontram e seus
ntimentos sobre essas situações, freqüentem ente interferem com a sua compre-

Insão dos procedimentos, propósitos e riscos dos procedimentos. Não é somente
lima questão de especificar os resultados diferentemente para os pacientes e su-
Ii itos, mas também levar em consideração que eles trarão para a situação suas
próprias expectativas e suas perspectivas particulares.

Além da não diferenciação entre pesquisa e tratamento e entre as perspecti-
v dos pesquisadores e dos sujeitos, uma outra barreira para se obter consenti-
fil nto informado são as condições de ineqüidade sob as quais os projetos de pes-
quisa são conduzidos. Uma variedade de relações interpessoais, incluindo aquelas
dI pesquisa e tratamento, podem ser descritas como relações de poder, onde a
olH nção de uma confiança é envolvida. Assim, pesquisadores, como oficiais, em-
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1'11 Ilclores, banqueiros e chefes de família, exercem seus poderes para proteger e
111111 I ciar seus comandados. Quando os comportamentos pelos quais uma parte
1111111 Ia os comportamentos de uma segunda não são controlados pela segunda,
I 11r -se que a primeira parte sejaauto-controlada ou controlada por um código
ti tlca, para evitar abuso do poder, o que pode resultar em coerção (Goldia-
m nd, 1976). Por exemplo, um paciente sob um tremendo desconforto, que po-
d ser aliviado somente por um tratamento de emergência, pode ser submetido a
buso pelo dispensador daquele tratamento. O dispensador pode incluir consenti-

mento para pesquisa, bem como para uma variedade de tratamentos. A validade
do consentimento obtido sob tais condições é questionável, não importa quão
bem informado seja o consentimento.

Uma barreira final para a obtenção de um consentimento verdadeiramente
informado pode existir quando um sujeito de pesquisa percebe-se participando
de uma relação de ineqüidade. A teoria de eqüidade, (cf. Walster, 8erscheid e
Walster, 1973), sugere que as pessoas tentam maximizar os seus resultados obti-
dos (onde resultado obtido é igual a benefícios menos custos). Quando as pes-
soas se encontram participando numa relação de ineqüidade, elas se tornarão psi-
cologicamente desconfortáveis. Quanto mais ineqüidade houver na relação, mais
psicologicamente desconfortáveis elas se sentirão. A teoria de eqüidade também
prediz que as pessoas que descobrem que estão numa relação de ineqüidade ten-
tarão eliminar o desconforto através da restauração da ineqüidade. Por exemplo,
uma pessoa que dedica o seu tempo, que investe num projeto de pesquisa e que
trabalha sem receber nenhum benefício pessoal, pode experenciar desconforto e
tentar alcançar eqüidade. De acordo com a teoria de eqüidade, a eqüidade está
nos olhos do observador. A percepção de um observador sobre o quanto uma re-
lação é uma relação de eqüidade, dependerá do seu assessment do valor e rele-
vância do investimento e resultados obtidos. Se observadores diferentes avaliam
o investimento e resultados obtidos do participante diferentemente, é provável
que eles discordarão sobre a eqüidade de uma dada relação.

Entretanto, é a percepção de ineqüidade do participante que o leva ao des-
conforto. O desconforto pode ser eliminado pela restauração da eqüidade na re-
lação. Existem duas maneiras pelas quais os participantes podem restaurar eqüi-
dade numa relação: eles podem restaurar a eqüidade real ou a eqüidade psicológi-
ca. Por exemplo, os sujeitos podem restaurar eqüidade real exigindo pagamento
do investigador, ou reduzindo seuenvolvimento no projeto. Considerando a mes-
ma situação, eqüidade psicológica pode ser restaurada através da mudança de sua
percepção em relação à situação. Eles podem convencer-se de que a relação de
ineqüidade na pesquisa é de fato uma relação de eqüidade. A antecipação de re-
sultados positivos irreais é uma maneira pela qual eqüidade pode ser restaurada
psicologicamente. Uma avaliação real ística da participação na pesquisa poderia
ser impedida em tais situações, resultando num consentimento desinformado.
Pessoas que esperam curas para doenças ou deficiências através da participação,
sem compensação, em pesquisas básicas que são planejadas para atingir curas fu-
turas, são pessoas vulneráveis ao fornecimento de um consentimento desinforma-
do (Hatfield, Utne e Traupmann, 1979).
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ugestoes para rrurnrruzar as barreiras ao consentimento informado COS

A revisão acima sugere que em algumas situações o consentimento pode não
er verdadeiramente informado, e há mesmo alguns profissionais mais extrernis-

tas que acreditam que o consentimento nunca pode ser verdadeiramente infor-
mado, como é o caso de Curran (1979). Indiferente às barreiras procedimentais e
Irgumentos filosóficos, a sociedade ainda defende a proteção dos direitos indivi-
duais e avanços no conhecimento. Procedimentos para maximizar o consenti-
111 nto informado que reconhece essas barreiras inerentes devem ser implementa-
dos e várias sugestões são oferecidas.

1) É essencial a especificação precisa dos custos e benefícios pessoais dos su-
I Itos participantes em pequisa e a diferençiação entre o papel do sujeito e o pa-
pol do paciente. O uso da intenção profissional é um critério muito pobre para se
luzer essa distinção. Uma maior especificidade dos ganhos e papéis minimizarão
I xpectativas irreais que poderiam ser desapontadoras.

2) Um modelo de contrato social que especifica uma maior eqüidade entre
I partes contratantes deveria ser adotado. Isso asseguraria que o poder exercido
p r cada parte promove o benefício mútuo. Aquilo que cada parte propicia à ou-
li.) na relação de troca deveria ser explicitamente afirmado. Tal contrato social
xplícito é refletido na análise conseqüencial utilizada na análise do comporta-

111 nto, teoria de troca, teoria de decisão e análise de custo e benefício (cf.
t ioldiarnond, 1976). Esse tipo de contrato fornece um modelo aos pesquisadores
uu se defrontam sistemas legais que requerem explicitação.

3) É importante levar em consideração as diferentes perspectivas dos investi-
loltlores e dos sujeitos. Dar ao sujeito a chance de participar ativamente no trans-
Iorrer do projeto de pesquisa como um co-investigador fornece uma oportunida-
dI para ambas as partes de melhor entenderem as perspectivas do outro. Além
di o, a consideração dessas duas perspectivas pode ajudar a reduzir a distância
ntre os interesses do investigador e do sujeito, através da seleção de questões de

1" quisa que possam melhorar os problemas cotidianos dos participantes.
4) O investigador deve identificar, a intervalors reguiares durante o decorrer

di um projeto de pesquisa, o assessment dos participantes em relação ao valor e
II I vância dos seus investimentos e resultados obtidos. Em càsos onde a situação
di pesquisa é percebida como sendo de ineqüidade, é importante especificar as
muneiras pela~ quais os sujeitos possam restaurar eqüidade (restauração real vs
p I ológica), E fortemente recomendado que os investigadores promovam restau-
I I o real de eqüidade. Dessa maneira, distorções da realidade e falsas expectati-
v I de resultados positivos serão minimizadas. Sem tomar essas precauções, os in-
VI tiqadores podem ter que lidar também com restaurações psicológicas de eqüi-
dld . É imperativo que os investigadores e sujeitos troquem informações de suas
" I epções a respeito dos investimentos e resultados que cada um está atingindo.

mbas as partes devem ser capazes de especificar como a eqüidade real pode ser
I1 raurada.

5) Alguma forma de compensação para restaurar eqüidade deve ser usada em
uuuções onde os sujeitos possam perceber uma relação de ineqüidade e conse-

Ijlll'ntemente correr o risco de distorcer a realidade e fornecer consentimento de-
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sinformado. o pagamento pode ser feito de várias maneiras. Entretanto, sua pre-
sença deveria ser alguma coisa que ambas as partes considerassem como uma
compensação de eqüidade para o tempo e energia investidos pelo sujeito. Final-
mente, em casos onde as partes envolvidas não sejam capazes de negociar uma so-
lução que ambos acreditem seja de eqüidade, o término da participação deve ser
considerado. Os princípios éticos da American Psychological Association afir-
mam, e o código de ética do Conselho Federal de Psicologia sugere, que a obriga-
ção do investigador é determinar se a pesquisa pode ser consideravelmente des-
confortante para o participante; se tal desconforto é provável, a pesquisa deve ser
cancelada.

Conclusão
A recomendação para envolver sujeitos como co-participantes ativos não é

original. Os benefícios disso são ilustrados num estudo empregando estimulação
neuromuscular funcional para alcançar maior autonomia funcional para pessoas
com lesões na espinha dorsal (Heinemann, Magiera-Planey, Gimenes, e Geist,
1984). O papel dos sujeitos como co-investigadores é aparente na informação
que forneceram, à medida em que modificações tecnológicas eram feitas. A ado-
ção do modelo de sujeitos como co-investigadores poderá ser útil também em
outros tipos de pesquisa.

Os pesquisadores são responsáveis pela garantia de que consentimento infor-
mado seja obtido de sujeitos humanos. Isso significa não somente escrever legi-
velmente as declarações de consentimento, mas garantir que o processo de obten-
ção do consentimento forneça informação adequada, leve em consideração as
perspectivas únicas do sujeito e forneça compensação concreta pela participação.
A adoção de um modelo de contrato social, que reconheça os direitos e responsa-
bilidades de cada parte na sua investigação conjunta, ajudará a evitar as barreiras
para um consentimento informado.

Uma consideração final é que pesquisadores, ao se tornarem cientes dessas
barreiras e tentarem minimizá-Ias, estarão não somente seguindo princípios éti-
cos mas também aumentando a confiabilidade dos seus dados de pesquisa. Dados
mais limpos são mais prováveis de serem obtidos se os participantes estiverem
bem informados e cientes dos custos e benefícios e não se sentirem obrigados a
participar, mas sim participarem voluntariamente, dada a existência de uma rela-
ção de eqüidade no projeto de pesquisa.
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