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RESUMO 

BETTINI-PEREIRA, R. A. A ética na pesquisa com grupos vulneráveis: estudo com famílias 

e instituições de atendimento às pessoas com deficiência [tese]. São Paulo: Instituto 

Presbiteriano Mackenzie, 2015. 177 p. 

A pesquisa com seres humanos vem trazendo à Ciência grande parte dos conhecimentos 

adquiridos até hoje. O rigor e a integridade são bases fundamentais para que um estudo seja 

dotado de credibilidade e liberdade de ação, tanto científico como moral. No Brasil a 

Resolução CNS196/96 que aprovava e regulava as diretrizes e normas das pesquisas 

envolvendo seres humanas foi substituída pela Resolução CNS 466, de 12 de outubro de 

2012. O documentou explicita os riscos e benefícios das pesquisas cientificas e estabelece 

diretrizes para o CEP. É também embasada nos pilares da bioética principialista, procurando 

assegurar os direitos e deveres com relação aos participantes de pesquisa, a toda Comunidade 

científica e ao Estado. O objetivo deste estudo foi descrever e analisar criticamente como as 

instituições de atendimento especializado, por meio de seus representantes legais e os 

familiares cuidadores principais da pessoa com deficiência percebem e avaliam a participação 

de crianças, jovens e adultos em pesquisas científicas e o que conhecem a respeito dos 

procedimentos legais referentes aos aspectos éticos. Os participantes foram gestores das 

instituições especializadas convidadas para o estudo e os familiares cuidadores principais de 

crianças, jovens e adultos, com diagnóstico de deficiência intelectual, física, sensorial ou 

múltipla. Os locais de coleta de dados foram no Brasil, em São Paulo e região metropolitana e 

Portugal, na cidade do Porto. Foi realizado um estudo tipo survey, exploratório, descritivo de 

abordagem qualitativa, utilizando-se os recursos do questionário com perguntas fechadas e da 

entrevista semiestruturada, gravadas e transcritas para o formato de texto. Os resultados 

apontam que tanto os cuidadores familiares como os gestores das instituições onde estas 

pessoas com deficiências são atendidas não tem, na maioria das vezes pleno conhecimento 

dos objetivos dos estudos dos quais participam. Como achado secundário, foi observado falta 

de devolutivas sobre os resultados das pesquisas tanto aos cuidadores como aos gestores, o 

que pode ser um dos fatores que propiciam a resistência na participação destes em projetos de 

pesquisa.  

Palavras-chave: bioética, vulnerabilidade, ética em pesquisa, pessoas com deficiência. 

 



  

ABSTRACT 

BETTINI-PEREIRA, R. A. Ethics in research with vulnerable groups: a study on families and 

care institutions for disabled persons [tese]. São Paulo: Instituto Presbiteriano Mackenzie, 

2015. 177 p. 

 

Research on humans has brought to science much of the knowledge acquired to date. The 

accuracy and integrity are fundamental bases for a study to be endowed with credibility and 

freedom of action, both scientific and moral. In Brazil the CNS196 Resolution / 96 approving 

and regulating the guidelines and standards of research involving human beings were replaced 

by CNS Resolution 466 of 12 October 2012. The documented spells out the risks and benefits 

of scientific research and establishes guidelines for CEP. It is also grounded on the pillars of 

principialist bioethics, seeking to ensure the rights and duties with respect to the research 

participants, the whole scientific community and the state. The objective of this study was to 

describe and critically analyze how the institutions of specialized care, through their legal 

representatives and family primary caregivers of disabled persons perceive and evaluate the 

participation of children, youth and adults in scientific research and who know compliance 

with the statutory procedures relating to the ethical aspects. Participants were managers of the 

specialized agencies invited to the study and the main family caregivers of children, youth and 

adults diagnosed with intellectual disabilities, physical, sensory or multiple. Data collection 

sites were in Brazil in São Paulo and metropolitan region and Portugal, in Porto. A study was 

conducted kind survey, exploratory, descriptive qualitative approach, using the questionnaire 

resources with closed questions and semi-structured interviews, recorded and transcribed to 

text format. The results show that both family caregivers and managers of the institutions 

where these people with disabilities are met have, for the most part fully aware of the goals of 

the studies in which they participate. As a secondary finding was observed lack of feedback 

on the results of research to both caregivers and managers, which can be one of the factors 

that favor resistance in participating in these research projects. 

 

Key words: bioethics, vulnerability, ethics research, disabled persons. 
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APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Desde minha graduação em Fisioterapia, há mais de 25 anos, tenho me deparado com 

questões e situações dilemáticas, tanto na prática junto aos pacientes neurológicos e de outros 

diagnósticos, como na interação com colegas de trabalho. Pretendia abordar sobre ética 

aplicada ou bioética em algum momento de minha trajetória profissional e percebi que o 

Mestrado seria uma oportunidade para iniciar algum estudo ligado a este tema. E 

efetivamente, em minha dissertação de Mestrado, pude estudar as questões referentes aos 

dilemas éticos na prática do fisioterapeuta, sob a ótica dos profissionais que atuam nessa área 

no Brasil. 

É um tema fascinante, que possibilita vários estudos subsequentes, principalmente em minha 

profissão. Buscando ampliar os conhecimentos sobre o tema, ingressei no Doutorado, 

alterando desta vez o foco de pesquisa e direcionando o interesse aos familiares cuidadores 

principais de crianças e jovens até 18 anos com diagnóstico de deficiência intelectual, física, 

sensorial e múltipla e os representantes de instituições especializadas no atendimento a estas 

pessoas. O objetivo deste novo estudo, vinculado ao Doutorado em Distúrbios do 

Desenvolvimento, foi o de verificar como os preceitos éticos/ bioéticos, as normativas do 

Conselho Nacional de Saúde e Comitês de Ética e Pesquisa, no Brasil e em Portugal foram 

considerados nas pesquisas realizadas com estes sujeitos. 

A possibilidade de ter realizado um Doutorado no Brasil, com parceria internacional, pôde 

favorecer um aprofundamento, mesmo que parcial, nas questões metodológicas inerentes às 

pesquisas realizadas com as pessoas com deficiência, seus cuidadores e os gestores 

institucionais, assim como a verificação sobre a aplicação ou não dos princípios éticos e 

bioéticos nestes estudos. Como parte dos dados foi coletada em Portugal, em vínculo com a 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, houve a necessidade de adaptação do 

projeto inicial às exigências das instituições portuguesas que aceitaram participar. Essa 

adequação pôde propiciar ao estudo discussões mais abrangentes, possibilitando algumas 

reflexões e descrições de possíveis diferenças existentes, significativas ou não.  Sob o aspecto 

teórico-prático, esta pesquisa poderá contribuir no sentido de fomentar a realização de outros 

estudos sobre o tema em questão, propiciando desdobramentos futuros. A ampliação dos 

conhecimentos científicos e metodológicos existentes em outras culturas e o estabelecimento 

de parâmetros com relação à realidade brasileira poderá auxiliar, de alguma forma na 
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mensuração, mesmo que parcial, do grau de comprometimento dos pesquisadores para com os 

princípios éticos e bioéticos e da visão institucional e familiar sobre as pesquisas científicas.  

A condição de vulnerabilidade, presente nas situações cotidianas pode ser observado, muitas 

vezes, nos relatos dos cuidadores de pessoas com deficiências, porém nem sempre é percebido 

pelos profissionais de saúde que prestam atendimento às estas pessoas e seus familiares. A 

relação que se estabelece entre os profissionais de saúde e as famílias de pessoas com 

deficiências, as quais podem ser consideradas como vulneráveis é próxima na maioria das 

vezes. Com relação às instituições aonde estas pessoas com deficiências são atendidas, a 

demanda além de grande, é de igual complexidade, solicitando também uma verificação e um 

olhar mais profundo por parte dos pesquisadores, de maneira a considerá-las mais que 

meramente um local onde são seguidos protocolos de atendimento e encaminhamentos. 

Desta maneira, a elaboração deste trabalho objetiva a construção de um pensamento 

questionador acerca da forma como a ética e a bioética são abordadas nas pesquisas com 

populações consideradas vulneráveis ou vulneradas, tanto pela realidade nas quais se 

encontram inseridas como pela complexidade como estas relações se desenvolvem 

cotidianamente. 
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1. INTRODUÇÃO 

As pesquisas com seres humanos vêm contribuindo com a Ciência de forma marcante, 

norteando procedimentos e acrescentando dados à grande parte dos conhecimentos adquiridos 

até hoje. As publicações em revistas científicas indexadas nacionais e internacionais, sobre 

pesquisas realizadas em várias áreas do conhecimento e os resultados obtidos nestes estudos, 

demonstram o grande interesse das áreas da saúde no sentido de contribuir no avanço da 

Ciência. A família tem sido objeto de estudo de várias áreas do conhecimento (MARTINS et 

al.; 2013), já que a mesma pode ser classificada como a estrutura fundamental do indivíduo, 

cuja influência interfere diretamente no desenvolvimento de seu sistema de crenças e 

percepções sobre o mundo, embasando na maioria das vezes, seu comportamento futuro. 

Assim sendo, ao pesquisarmos sobre o ser humano e todas suas facetas, faz-se necessário 

considerá-lo no contexto familiar.  

De acordo com Elsen (2002) as famílias são imprescindíveis, já que é pela formação delas que 

as pessoas podem se configurar como seres humanos, numa relação de troca com a figura do 

outro. São também consideradas responsáveis pela manutenção dos valores, crenças, toda 

maneira de ser e a transferência de conhecimento entre seus integrantes. A influência da 

família é preponderante para que se desenvolva o potencial social, afetivo e a qualidade de 

vida de seus membros, principalmente na infância e adolescência (NAVARINI; HIRDES, 

2008). Nos casos de doença, atuam promovendo a saúde, prevenindo contra a piora do 

quadro, favorecendo o tratamento e a reabilitação quando necessário. As famílias podem ser 

classificadas, então, como instituições sociais responsáveis também pelo cuidar, sendo 

constituída por valores relacionados ao carinho, solidariedade, respeito e responsabilidade 

entre seus integrantes, sendo a primeira vivência relacional entre seres humanos, num 

processo de humanização e sociabilização em grupo (PETRINI, 2003). Também são 

influenciadas por questões de caráter histórico, jurídico, cultural, político econômico, entre 

outros (SCHAURICH, 2009). 

Com relação à estrutura familiar, pais e mães desempenham diferentes papéis, onde cada um 

proporciona aos filhos experiências também diferentes, oriundas de sua interação com os 

mesmos (DESSEN, 1997; BRIDGES e COLS., 1988). A mãe tem um papel fundamental no 

cuidar da criança (FIELD, 1978), já que o advento da maternidade implica no cuidar com 

competência, oferecer carinho e proporcionar oportunidades para que a criança se desenvolva, 

além de exercer um papel conciliatório dentro do ambiente doméstico, procurando resolver 
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possíveis conflitos entre os membros da família e solucionar problemas cotidianos 

(ZAMBERLAN e BIASOLI-ALVES, 2008). Apesar da diversificação de papéis no contexto 

familiar, são as mulheres adultas e idosas as principais cuidadoras das pessoas, independentes 

de terem ou não algum tipo de deficiência (ALVARENGA et al., 2008). Cabe ao pai o papel 

de provedor da família, compartilhando com a mãe outras atividades relacionadas à 

manutenção da disciplina e educação (ZAMBERLAN e BIASOLI-ALVES, 2008).  

A fim de contextualizar os resultados deste estudo e favorecer a discussão sobre os mesmos, 

faz-se necessária a apresentação de considerações gerais sobre a deficiência, a ética, bioética, 

populações vulneráveis, gestores institucionais e cuidadores familiares. Objetiva-se desta 

maneira melhor explicitar os resultados obtidos e propiciar a reflexão crítica sobre os 

mesmos. 

1.1. Sobre a deficiência: aspectos históricos e conceituações. 

1.1.1. Aspectos históricos 

O enfoque dado às pessoas com deficiências (PCD) têm sofrido modificações no decorrer da 

História consonante ao pensamento vigente de cada época, como por exemplo, na 

Antiguidade, onde as pessoas que apresentavam alguma deficiência eram literalmente 

abandonadas pela sociedade (BRASIL, 2000). Os pais costumavam abandonar as crianças 

com deficiência dentro de cestos em lugares considerados por eles como sagrados, sendo estas 

crianças consideradas como um castigo Divino (GUGEL, 2007).  

Filósofos como Platão, em sua obra “A República” e Aristóteles em “A Política” faziam 

menção à eliminação de crianças que nasciam com algum tipo de deformidade, onde estas 

eram abandonadas ou simplesmente jogadas das montanhas de Tygetos, na Grécia. Da mesma 

maneira, Leônidas, rei da cidade grega de Esparta instruía seus guerreiros a executar as 

crianças que nascessem com deficiência, alegando que seus soldados deveriam ser perfeitos 

para defender adequadamente a cidade (GUGEL, 2007). A imagem da PCD era vinculada à 

deformação, à imperfeição do corpo e da mente (FERNANDES et al., 2011). Tal pensamento 

perdurou até a Idade Média, quando pela forte influência do Cristianismo, as PCD passaram a 

ser consideradas como uma criação de Deus, a ter um status humano, serem dignas de viver, 

possuidoras de uma alma e, portanto, não sendo mais merecedoras de abandono. 

Paradoxalmente, o mesmo Cristianismo que concebia a pessoa com deficiência como uma 

centelha Divina, também a classificava como uma possibilidade de possessão demoníaca 

(BRASIL, 2000). Eram seres diabólicos que deveriam ser castigados para poderem se 
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purificar. Nesse período, a Igreja se apresentava como aliada dos deficientes, acolhendo-os na 

medida do possível, quando não se tornavam atrações de circo, o que ocorria também com 

frequência. Os pais destas crianças eram comumente considerados bruxos. A partir do século 

IV surgiram os primeiros hospitais que abrigavam as PCD e os indigentes (GUGEL, 2007). 

De qualquer maneira a sociedade reagia com intransigência frente à deficiência da pessoa, 

sendo a mesma passível de punição, ou melhor, carecendo de uma atitude coercitiva 

representada por aprisionamento, torturas e outras atitudes de caráter severo (BRASIL, 2000). 

Segundo Jannuzzi (2004) no Brasil, existem relatos de crianças abandonadas em locais ermos, 

onde usualmente eram mortas ou mutiladas por animais.  Em 1726 foram criadas as chamadas 

rodas, onde as crianças ali depositadas eram acolhidas por religiosas, que as supriam de todos 

os cuidados necessários (FERNANDES et al, 2011). Segundo Mazzotta (2005) a religião 

retratava o homem com um ser “à imagem e semelhança de Deus”, ou seja, dotado de 

perfeição e todos os atributos inerentes ao Divino, onde se podia incluir a perfeição física e 

mental. Se o indivíduo não tinha “semelhanças” com Deus, por conseguinte, tinha 

imperfeições ou déficits e, portanto, podiam ser considerados à margem da sociedade pela 

deficiência. 

No século XVI, o advento da Revolução Burguesa trouxe mudanças importantes no modo da 

Igreja ver o homem e a sociedade. Com relação à deficiência a mudança foi evidenciada com 

relação à sua organicidade, ou seja, oriunda de infortúnios naturais, laicos, passível de ser 

tratada pela alquimia, magia, métodos considerados da medicina na época. Surgiu, assim, o 

primeiro hospital psiquiátrico, que logo se multiplicou, porém com o objetivo primordial, da 

mesma maneira que conventos e asilos, de confinar ao invés de tratar (ARANHA, 2001). 

Muitas pessoas mutiladas pela guerra passaram também a ser atendidas nestes hospitais, 

juntamente com as PCD. Estas também eram colocadas em asilos, o que pode ser considerado 

o primeiro paradigma da deficiência, onde se estabeleceu a relação entre esta e a 

institucionalização, com a efetiva criação de instituições para abrigar essas pessoas. Esta 

institucionalização trouxe de certa forma, uma espécie de segregação, onde a sociedade era 

protegida do que considerava diferente (ARANHA, 2004). A idade Moderna trouxe 

transformações a este panorama, pois muitos pobres, indigentes e PCD mendigavam, 

evidenciando a pobreza e a necessidade de se tomar algum tipo de medida eficaz na tentativa 

de se resolver ou minimizar este quadro (KASSAR, 1999).  Com a Revolução Industrial 

(início do séc. XVIII) iniciou-se um avanço no sentido de habilitar e reabilitar a PCD e as 

causas destas passaram a ser não somente por alterações genéticas, mas também lesões 
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oriundas de condições deficitárias de trabalho e doenças de caráter profissional 

(FERNANDES et al., 2011). 

No século XIX começaram os estudos sobre os problemas de cada tipo de deficiência 

(FONSECA, 2001). Houve o início de um aprofundamento acerca de suas causas biológicas, 

marcado pelo envolvimento efetivo dos médicos na reabilitação dos deficientes, assim como a 

preocupação com a educação destes (FERNANDES et al., 2011). Na Europa ocorreram os 

primeiros movimentos no sentido de promover os atendimentos aos deficientes, o que pôde 

significar uma mudança em termos atitudinais da sociedade frente à deficiência, as quais se 

refletiram no âmbito educacional. No Brasil, de 1854 a 1956 foram registradas iniciativas 

oficiais e privadas, tendo o atendimento à estas pessoas se iniciado com o imperador Dom 

Pedro II, que criou o Imperial Instituto dos Meninos Cegos (atual Instituto Benjamin 

Constant) (MAZZOTTA, 2005). Em 1856 foi criado o Instituto dos Surdos Mudos, atual 

Instituto Nacional de Educação dos Surdos (INES). Registros apontam também a criação de 

várias ações imperiais destinada ao atendimento médico e pedagógico aos deficientes, como 

por exemplo, o Hospital Estadual de Salvador, que atendia doentes mentais (OLIVEIRA, et 

al.; 2012). 

O século XX foi marcado por mudanças importantes para as PCD, principalmente ao que 

concerne a suporte técnico, com aprimoramento de tecnologia assistida existente (cadeiras de 

rodas, bengalas), assim como implementação do sistema de ensino para surdos e cegos e 

demais ensinos especializados (GUGEL, 2011). A partir da elaboração dos princípios da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, que teve como fundamento o direito 

de igualdade das pessoas com deficiência, originaram-se nos anos 50 várias iniciativas 

sociais, como a dos pais de PCD que se organizaram e fundaram a Associação de Pais e 

amigos dos Excepcionais (APAE) e a Sociedade Pestalozzi. Estas iniciativas propiciaram para 

que surgissem várias outras instituições especializadas (BRUNO, 2006; ARANHA, 2004; 

MAZZOTTA, 2005).  

Transformações sociais, com os objetivos de garantir os direitos das PCD também foram 

observadas nas épocas subsequentes. Na década de 80 surgiram as novas propostas destinadas 

a tentar garantir os direitos dos deficientes, no sentido de melhorar a qualidade de vida dos 

mesmos. Nos anos 90, a Conferência Mundial de Educação para Todos (UNESCO, 1990), 

propôs o enfrentamento dos problemas concernente à diversidade, considerando que cada 

pessoa tem o direito ao ensino da forma mais democrática possível, minimizando a exclusão. 
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A Declaração de Salamanca (1994) reafirmou este objetivo propondo uma educação voltada 

para as pessoas com necessidades educacionais especiais, num sentido de igualdade para 

todos (ARANHA, 2004; CARVALHO, 2003). 

Podemos observar mais recentemente, a continuidade de ações no mundo e no Brasil no 

sentido de manter e/ou ampliar os direitos das pessoas que possuem algum tipo de deficiência. 

Por exemplo, em 2011, a presidente da República, Dilma Rousseff, durante o lançamento do 

Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, instituiu o Plano Viver sem limites, 

que apresenta propostas para melhorar a vida destas pessoas em todos os níveis.  

Mas, o grande desafio é saber como mensurar a medida com que estes direitos e garantias 

realmente são efetivos sob vários aspectos, inclusive os éticos. É como Soares (2012) refere 

em seu trabalho sobre a deficiência:  

[...] Percorridos mais de 500 anos, depois de nosso 

descobrimento, ainda presenciamos atitudes 

segregatórias e altamente excludentes em nossa realidade 

social. Configuradas pelas barreiras físicas, a exemplo de 

ruas, lojas, clubes e prédios que não possibilitam o 

acesso de todas as pessoas e, sobretudo, pelas barreiras 

atitudinais imbuídas de estereótipos e preconceitos 

atribuídos às pessoas com deficiência, absolutamente 

nocivos à constituição do ser humano em sua totalidade]. 

(SOARES, 2012, p. 194.). 

 

O movimento dos últimos trinta anos foi pautado na mudança de paradigmas e refinamento de 

conceitos sobre a deficiência, sendo criada uma base consistente para a construção de novos 

parâmetros permeada por ações e posturas a respeito da mesma, passando a adotar um modelo 

pautado no social (SOCHACZEVSKI e TAVARES, 2013). 

1.1.2. Sobre o conceito e a classificação da deficiência 

De acordo com Baleotti e Del-Masso (2008), o avanço das Ciências Médicas, a partir do 

século XVI proporcionou a concepção organicista da deficiência, passando, portanto esta a ser 

considerada como um problema de natureza orgânica ou biológica, sem caráter religioso. Esta 
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abordagem organicista ou médica representava a deficiência como algo inerente a uma 

alteração no organismo ou comportamento da pessoa, algo não verificável naquelas 

consideradas “não deficientes”. Essa mudança de paradigma possibilitou que as ações efetivas 

fossem então centradas na pessoa e não na deficiência da qual a mesma carregava ou era 

portadora (AMIRALIAN, et al.; 2000).  

Com relação à conceituação da deficiência, mesmo as correntes mundiais que as estudam sob 

diferentes enfoques apresentam divergências conceituais e de posicionamento. Para Altman 

(2001) sua conceituação depende da consideração dos contextos científico, assistencial, 

político e social. É notória a dicotomia existente entre os grupos que a compreendem como 

algo que afeta prioritariamente a qualidade de vida e os que acreditam que ela seja definida 

pelo social (KOCK, 2001). Para García e Sanchez (2001) as definições e classificações da 

deficiência estão relacionadas às ciências biomédicas e ao conceito de personalidade num 

enfoque individual. A adequação do termo “deficiência” faz-se necessária para que o grupo 

que a apresenta receba atenção diferenciada. O enfoque científico pode favorecer a 

mobilização de políticas públicas eficazes no sentido de manutenção ou resgate da cidadania 

destes grupos, facilitando a promoção de benefícios e disseminando ações públicas efetivas 

aos mesmos (AMIRALIAN et al., 2000). 

Com relação à terminologia utilizada para a definição de PCD podemos observar que mesmo 

nos dias atuais são utilizadas expressões diversificadas como, por exemplo, “pessoas com 

necessidades especiais”, “pessoas portadoras de deficiência”, “excepcional” etc. A utilização 

do termo “especial” deve ser evitada, pois pode denotar abstração da condição humana das 

pessoas, já que todos podem ser considerados como especiais. Assim, o termo “excepcional” 

pode dar um sentido de que a pessoa foge dos padrões humanos de vida e comportamento 

(VIVARTA, 2003). Em 2007, na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

da ONU, foi definida a terminologia “pessoas com deficiência”, termo também adotado pela 

Legislação Brasileira em 2008. Em 03 de novembro de 2010, a Secretaria de Direitos 

Humanos oficializou legalmente esta nomenclatura (SANTOS, et al, 2014). A Classificação 

Internacional de Funcionalidade (CIF) também utiliza o termo “pessoas com deficiência” em 

suas especificações (CIF, 2003). 

O Decreto nº 6.949, publicado no Diário Oficial de 25 de agosto de 2009 promulgou 

efetividade imediata à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. 
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A partir desta publicação todos os preceitos referentes à dignidade, promoção e proteção dos 

direitos destas pessoas passaram a fazer parte das políticas públicas brasileiras, assim como 

trouxe um novo entendimento com relação às mesmas. O referido decreto conceitua as 

pessoas com deficiência como aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as 

demais pessoas (BRASIL, 2009). Para Teixeira (2010) ainda existe, porém, grande 

diversidade quando se faz referência a estas pessoas. O IBGE classifica este grupo como 

pessoa portadora de deficiência (PPD); a mídia frequentemente utiliza o termo“portadores de 

necessidades especiais”. O próprio nome do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência (CONADE), órgão do governo que foi criado em 1999 para acompanhar e 

mensurar a política de inclusão das PCD nas áreas da saúde, educação entre outros 

(SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA-

DH/PH, 2015), também evidencia esta diversidade em termos de nomenclatura.  

No Censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

existem no Brasil cerca de 45,6 milhões de pessoas, com pelo menos uma das deficiências 

investigadas. O número representa 23,9% da população do país (IBGE, 2011). Apesar de 

significativos, estes números podem expressar valores relativos já que muitas questões e 

entrevistas realizadas nestas pesquisas não especificam as condições em que a deficiência é 

abordada. Estas condições podem variar, já que a mesma pessoa com deficiência intelectual 

pode ter associada a visual e os parâmetros para classifica-las utilizados podem apresentar 

alteração em termos de resultados. Com esta situação a pessoa é considerada mediante uma ou 

duas deficiências? Logo, nos critérios para o levantamento destes dados podem sugerir algum 

tipo de relatividade em termos de resultados, onde um tipo de deficiência pode ser confundido 

com incapacidade pelo pesquisado, fato que poderia alterar os resultados finais. De acordo 

com Marta et al. (2010) a incapacidade existe mediante a relação entre as PCD e seu 

ambiente, ocorrendo quando estas deparam-se com barreiras físicas, culturais ou sociais, às 

quais impedem seu livre acesso aos diversos ambientes disponíveis aos demais cidadãos. 

Assim, a incapacidade se configura como uma perda ou uma limitação das possibilidades de 

alguém participar em condições de igualdade com outras pessoas. As PCD não são um grupo 

homogêneo, ou seja, as que têm mobilidade restrita ou tem algum problema orgânico 

enfrentam barreiras de natureza diversificada e que requer estratégias de adequação 

diferentes. Podemos, pois observar que o tema “deficiência” e suas interações com demais 
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áreas da saúde, filosofia, antropologia, política e outras, pode ser considerado como de alta 

complexidade, sendo, pois justificável a elaboração de pesquisas envolvendo estas pessoas 

(MARTA et al., 2010). As pesquisas podem auxiliar no sentido de ampliar os recursos e criar 

instrumentos que possibilitem tanto avaliar como classificar, não somente as deficiências e 

suas várias abordagens, mas outras doenças ou alterações relacionadas à saúde. 

Para Amiralian et al, (2000) historicamente podemos perceber uma atenção especial dos 

profissionais de saúde com relação à elaboração de uma classificação para as doenças. 

Segundo Laurenti (1991), em 1893 foi elaborada uma classificação das chamadas “causas de 

morte” pelo chefe dos serviços de estatísticas do Instituto Internacional de Estatística de Paris, 

Jacques Bertillon, que ficou conhecida como Classificação das Causas de Morte de Bertillon. 

É considerada a primeira Classificação Internacional de Doenças (LAURENTI et al., 2013). 

Foi ampliada posteriormente, visando também classificar as condições dos pacientes tanto 

hospitalizados quanto atendimentos em ambulatórios e unidades de atenção primária. A partir 

da sexta releitura, realizada em 1948, essa responsabilidade de revisão, publicação e 

divulgação foi assumida pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A versão mais atual, de 

1989, é a décima, chamada comumente de “CID-10” (DI NUBILA e BUCHALLA, 2008). 

Os anos 70 foram marcados por extensas discussões realizadas pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) acerca de um modelo de classificação para as doenças que auxiliasse na 

elaboração dos conceitos e terminologias de forma uniforme e geral. Essa classificação, 

elaborada em caráter experimental, foi publicada inicialmente na língua inglesa em 1980, em 

decorrência da Resolução da Assembléia Mundial de Saúde, ocorrida em 1976. Este 

documento ficou conhecido como International Classification of Impairments, Disabilities 

and Handicaps (ICIDH), cuja tradução para o português é Classificação Internacional de 

Deficiências, Incapacidades e Desvantagens, chamada comumente como CIDID 

(MAZZOTTA, 2002). O objetivo dessa classificação foi, portanto, fornecer um modelo de 

saúde global, que incluísse os fatores ambientais, sociais, psicológicos e até demográficos 

(CASTANEDA et al., 2014). A edição original de 1989 foi portuguesa e compreendia a 

tradução para três dimensões distintas: deficiência, incapacidade e desvantagem 

(MAZZOTTA, 2002).  

Com relação à deficiência a CIDID propôs basicamente uma escala objetiva, abrangente e 

hierárquica de intensidades, relacionando a deficiência com os respectivos níveis de 

dependência e limitação, indicando códigos específicos para serem utilizados pelos serviços 
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médicos, de seguridade e reabilitação (AMIRALIAN, et al., 2000). Na tentativa de se 

aprimorar a classificação e se evitar a formação de estigmas nas atribuições de categorias e 

terminologias foi elaborado um manual complementar à CIDID, chamada de Classificação 

Internacional de Doenças (CID) (MAZZOTTA, 2002), contendo três conceitos principais: 

deficiências (impairment) descritas como qualquer alteração ou perda nos sistemas, órgãos ou 

funções sejam de origem fisiológica, estrutural ou psicológica; incapacidade (disability) 

quando ocorre qualquer restrição ou perda na habilidade de desempenhar atividades básicas e 

desvantagem (handicap) referindo-se ao fato de que toda a adaptação num determinado 

ambiente resulta da deficiência e da incapacidade (WHO, 1993). A incapacidade era, 

portanto, uma exteriorização de um estado patológico, um reflexo de alguma alteração de 

natureza orgânica; a incapacidade uma resultante da deficiência, refletindo as alterações 

oriundas da própria pessoa nas atividades essenciais a vida e a desvantagem apresentava uma 

resultante dos dois fatores (deficiência e incapacidade), comprometendo a execução dos 

papeis sociais, representando a sociabilização da deficiência às dificuldades no que concerne 

às habilidades de sobrevivência (AMIRALIAN et al., 2000). Esse era o chamado modelo 

linear (WHO, 2001). 

Segundo Mazzotta (2002) as críticas com relação à CIDID eram relacionadas em especial à 

sua vinculação ao modelo e diagnóstico médico. Divergências também foram encontradas 

com relação ao detalhamento do manual, onde alguns autores o consideram detalhista demais. 

Muitos entendem que o manual possibilitou maior entendimento entre profissionais da área, 

acerca do grau de comprometimento que um distúrbio ou doença pode acarretar à pessoa 

(AMIRALIAN et al., 2000). A CIDID sofreu também várias críticas pelo modelo linear, onde 

uma lesão estrutural ou física levava a uma incapacidade, que gerava uma desvantagem na 

realização de papéis sociais, ou seja, um problema de natureza clínica gerava os demais 

comprometimentos. Por esta necessidade de adequação, a OMS em parceria com 

organizações governamentais, não governamentais e grupos de pessoas com deficiência 

realizaram uma revisão da CIDID e em 2001 foi aprovada a nova Classificação Internacional 

de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde ou Classificação Internacional de Funcionalidade, 

usualmente chamada de CIF (WHO, 2001). 

De acordo com a CIF (2003), os domínios (conjunto prático e significativo de funções que 

estão ligadas a estruturas anatômicas, fisiologia, ações, tarefas ou áreas da vida) podem ser 

considerados como:  
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(a). Domínios da Saúde: incluem ver, ouvir, aprender e lembrar. 

(b). Domínios relacionados à saúde: incluem transporte, educação e interações sociais. 

A CIF possui duas seções, cada uma com dois componentes: 

I. Funcionalidade e Incapacidade 

Ia. Funções do corpo: fisiológicas dos sistemas orgânicos (incluindo as funções psicológicas), 

estruturas do Corpo (partes anatômicas), deficiências (problemas nas funções ou nas 

estruturas do corpo como um desvio importante ou uma perda). 

Ib. Atividades e Participação: atividade consistindo na execução de uma tarefa ou ação por 

um indivíduo e participação onde ocorre o envolvimento em uma situação difícil na vida, 

limitações de atividade (dificuldade que um indivíduo pode encontrar na execução das 

mesmas) e restrições de participação (problemas que um indivíduo pode experimentar no 

envolvimento nas situações da vida). 

II. Fatores Contextuais 

IIa. Fatores ambientais: ambientes físicos, sociais e atitudes aonde onde as pessoas vivem e 

conduzem sua vida. Podem ser individuais ou sociais. 

IIb. Fatores Pessoais: histórico particular da vida e do estilo de vida de um indivíduo. 

Segundo a CIF, as deficiências podem ser temporárias ou permanentes; progressivas, 

regressivas ou estáveis; intermitentes ou contínuas. 

As informações sobre funcionalidade e diagnóstico nos propiciam ter uma visão ampliada do 

estado de saúde de uma pessoa, auxiliando na tomada de decisões nas diferentes formas de 

intervenção. Os sistemas internacionais de classificação desempenham papel importante no 

que concerne à discussão comparativa da saúde em diferentes contextos populacionais de 

forma mais abrangente (BATISTELA e BRITO, 2002). Gaidhane et al. (2008) referem que a 

CIF apresenta vantagens além da codificação de informações pertinentes à funcionalidade, 

incapacidade e deficiências, pois permite a padronização da terminologia em saúde, 

melhorando diretamente a comunicação entre profissionais de saúde e fins, além de 

possibilitar que vários fatores envolvidos no tema deficiência e incapacidade possam ser 

identificados. 
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Um exemplo claro da importância desta classificação é a sua utilização no processo de 

concessão do Benefício da Prestação Continuada (BPC) no Brasil (FRANÇA, 2013). Desde 

1993, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) estabeleceu com base no artigo 203 da 

Constituição Federal de 1988 que a assistência social deve ser usufruída por quem dela 

necessitar dela, independente da contribuição desta pessoa ou não com a seguridade social. 

Assim, ficou garantido um salário mínimo mensal à PCD e ao idoso acima de 65 anos, desde 

que comprovadamente não possuam meios de prover sua própria manutenção ou serem 

providos por suas respectivas famílias. Este salário mensal é o chamado Benefício da 

Prestação Continuada – BPC (BRASIL, 1988, art. 203). A adoção do modelo baseado na CIF 

trouxe ao processo do BPC uma nova visão sobre a realidade das pessoas que as solicitam e 

das diversas interações que podem ocorrer entre a deficiência e as limitações a que estas 

pessoas estão sujeitas à participação na sociedade (FRANÇA, 2013). 

De uma maneira resumida podemos concluir que, com relação à classificação dos dados em 

saúde, a OMS apresenta duas opções: CID-10 e CIF (WHO, 2001). A CID-10 classifica os 

estados de saúde (doenças, lesões etc.) numa base pautada na etiologia, aspecto anátomo-

funcional, anátomo-patológico, clínico e epidemiológico e a CIF classifica a funcionalidade e 

a incapacidade (ÜSTUN, 2002; OMS, 2003).  

1.1.2.1.Considerações sobre a CIF 

O termo “funcionalidade” abrange todas as funções do corpo, atividades e participação; a 

Incapacidade refere-se às deficiências, limitação de atividades ou restrição na participação. As 

deficiências não indicam necessariamente a presença de doença, mas podem estar associadas 

a uma condição de doença; a pessoa com deficiência não deve ser considerada doente (OMS,  

2003). Como já referido anteriormente, as deficiências podem ser classificadas como 

temporárias ou permanentes; progressivas, regressivas ou estáveis; intermitentes ou contínuas. 

O Decreto 3.298 de 20 de dezembro de 1999, regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 

1989 e dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 

O artigo 3º diferencia os termos deficiência, deficiência permanente e incapacidade. De 

acordo com o artigo, a deficiência pode ser definida como: 

[...] toda perda ou anormalidade de uma estrutura 

ou função psicológica, fisiológica ou anatômica 

que gere incapacidade para o desempenho de 
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atividade, dentro do padrão considerado normal 

para o ser humano]. (BRASIL, 1999, p.10) 

A deficiência permanente é aquela que aconteceu ou sofreu processo de estabilização durante 

um período de tempo determinado, no qual não houve recuperação ou probabilidade de 

alteração, mesmo mediante novos tratamentos. Na incapacidade ocorreu uma diminuição 

efetiva da capacidade de integração social, havendo necessidade de utilização de adaptações, 

equipamentos, recursos especiais para que a pessoa com deficiência receba ou transmita 

informações pertinentes ao seu bem-estar, assim como com relação à execução de suas 

funções ou atividades (BRASIL, 1999). 

Porém, mesmo sem negar a importância da CIF e do CID-10 junto às PCD, convém 

ressaltarmos que a CIF tem como foco a incapacidade, sendo a deficiência em si menos 

enfatizada. Os documentos apresentam alguns pontos diferentes entre si e que merecem uma 

pausa para reflexão. 

A CIF dá um significado diferente da CIDID de 1980, com relação ao termo “incapacidade”. 

Na CIDID esta era definida como uma restrição ou falta de capacidade, resultante de uma 

deficiência, para desempenhar uma determinada atividade dentro de um padrão que seria 

considerado normal para um ser humano. Na CIF a incapacidade (disability) não está 

interligada à deficiência (impairment), mas a interação deste ser humano com o mundo, com o 

meio ambiente. A deficiência (impairment), na CIF, nos reporta à existência ou não de uma 

alteração biológica ou biomédica de ordem estrutural ou funcional, não possibilitando que se 

estabeleça uma relação entre a causa da incapacidade e a funcionalidade (VALE, 2009). 

Podem ser consideradas, portanto, como complementares, onde o diagnóstico é acompanhado 

pela funcionalidade, ampliando o quadro de saúde de uma pessoa ou grupo. A pessoa pode, 

por exemplo, ter a mesma doença, e ter diferentes graus de funcionalidade e duas pessoas 

podem ter o mesmo nível de funcionalidade e terem condições de saúde diferentes (WHO, 

2001).  

O próprio termo “funcionalidade” é utilizado no aspecto positivo e “incapacidade” no 

negativo, onde a alteração orgânica ou estrutural da pessoa, limitação das atividades e o 

ambiente podem atuar como facilitadores ou barreiras para que o desempenho destas 

atividades seja positivo ou negativo (OMS, 2003). Para Vale (2009) a CIF deve ser estudada 

em suas nuances para que não ocorram equívocos de interpretação e consequente uso 

inapropriado ou aplicações incompletas, principalmente quando utilizada como instrumento 



29 
 

de avaliação e como um sistema que visa caracterizar a interação entre a pessoa e o meio. A 

OMS preconiza uma formação séria sobre o tema para que os aspectos técnicos e éticos sejam 

contemplados, evitando-se assim aplicações inadequadas e incompatíveis com suas 

finalidades e que favoreçam o aparecimento e a persistência do modelo médico. A CIF não 

estabelece parâmetros para definir quem é ou não deficiente, mas reconhece aspectos e vários 

graus de deficiência ou incapacidade abrangendo toda a população (DI NUBILLA e 

BUCHALLA, 2008). 

Em março de 2015, foi aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto de Lei 7.699/2006, que 

cria a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, em substituição do antigo 

estatuto da Pessoa com Deficiência. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República (SDH/PR) criou o um Grupo de Trabalho, em 2012, com o compromisso de manter 

os direitos já assegurados pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da 

ONU (2007). Entre as propostas aprovadas está a implementação da Classificação 

Internacional de Funcionalidade (CIF) como parâmetro para se avaliar a deficiência. A análise 

passa a ser biopsicossocial e deverá ser realizada por equipe multiprofissional e 

interdisciplinar, ao invés de limitar apenas pela avaliação médica. Como existiam algumas 

alterações, foi encaminhada ao Senado para votação, sendo finalmente sancionada em Julho 

de 2015, devendo entrar em vigor em 180 dias (Secretaria Nacional de Proteção dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência, 2015). 

1.1.3. Os modelos médico e social 

Vários modelos conceituais ou abordagens foram propostos para explicar a funcionalidade e a 

incapacidade. De acordo com estas abordagens, a deficiência pode ser classificada em dois 

modelos: o biomédico (médico) e social. No modelo médico a patologia em si e suas 

implicações e comprometimentos são prioritariamente levados em consideração. A 

deficiência teria um caráter individual, cuja causa primordial seria a doença ou qualquer outro 

problema, com necessidade de intervenções profissionais para resolução dos mesmos. O 

modelo médico no Brasil ainda é hegemônico quando comparado ao social (BERNARDES e 

ARAÚJO, 2012; MEDEIROS et al., 2006). O foco neste modelo médico tem base na 

incapacidade, centrado no corpo dito deficiente ou disfunção que este ou partes deste corpo 

apresentam (BAMPI et al., 2010; TATE e PLEDGER, 2007). Aborda a deficiência por meio 

de teorias e práticas de assistência em saúde, relacionando a lesão ou a doença à deficiência, 

sendo esta a principal causa de limitação da pessoa no processo de intersecção com o meio 
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onde vive (MEDEIROS, 2006). Para Martins et al., (2012) este modelo proporcionou uma 

condição de passividade e de dependência de cuidados às pessoas com deficiência. Esta foi 

definida como objeto médico, com respeito a cada característica corporal individual, o que 

favoreceu para que houvesse um centramento na reabilitação de cada indivíduo (STRIKER, 

1999). Esta reabilitação foi baseada na ideia central de que a tomada de decisões estava sob 

responsabilidade dos profissionais de saúde, estabelecendo uma relação de poder desigual, 

numa desqualificação das perspectivas pessoais, onde os limites e desigualdades oriundos da 

sociedade tendiam a ocupar um lugar de destaque (MARTINS et al, 2012). 

O modelo social originou-se na década de 70, dos movimentos sociais das pessoas com 

deficiência, onde esta era compreendida como um estilo de vida imposto às pessoas com 

alguma lesão (UPIAS, 1975). Este estilo era marcado por estigmas, incapacidades e 

marginalizações sociais. Por este modelo a deficiência não estava no corpo, mas ocorria 

quando uma pessoa que tinha uma lesão era proibida de exercer sua liberdade e de participar 

da vida em sociedade (FRANÇA e RIOS-NETO, 2012). O modelo social surgiu como uma 

alternativa ao modelo médico, que enfatiza a lesão, a doença ou limitação física como fator 

desencadeante de desigualdade social e das desvantagens vivenciadas pelas pessoas com 

deficiência (BAMPI et al, 2010). A incapacidade pôde ser retratada como resultante da 

desorganização social no sentido de proporcionar à PCD condições para interagir com o 

ambiente em que se encontrava (IMRIE, 2004). A deficiência, portanto, não se relacionava 

simplesmente à falta de algum membro ou a diminuição da capacidade de algum órgão 

sensorial, mas sim à dificuldade que as pessoas que tem alguma alteração desta ordem têm de 

se integrar à sociedade (ARAÚJO, 2001). A deficiência não deve ser considerada, pois como 

uma doença, sendo um fenômeno de caráter social, cuja amplitude poderá ser mensurada 

pelas condições que a sociedade oferecer, a forma como se organizar e a atenção do Estado, 

no sentido de garantir os direitos e serviços às pessoas (MAIOR, 2005).   

Quando uma PCD é avaliada pelo modelo biopsicossocial, observa-se um destaque da 

abordagem biomédica (etiologia e disfunção apresentadas) que evolui para um modelo que 

agrega os três aspectos: o médico, psicológico (do indivíduo) e social. Assim, cada aspecto se 

inter-relaciona com os demais, sendo que todos indistintamente sofrem efeitos do meio 

ambiente onde estão inseridos (FARIAS e BUCHALA, 2005). 

1.2.Ética: considerações históricas e reflexões 
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Os filósofos gregos compreendiam a ética utilizando o termo “ethos” (com “e” longo) cujo 

significado era morada humana (correspondendo aqui às relações humanas, numa abordagem 

existencialista) ou modo de ser de alguém; e “ethos” (com “e” curto) cujo significado estava 

relacionado aos hábitos, costumes ou comportamentos das pessoas (BOFF, 2003). No 

Ocidente a ética iniciou-se com Sócrates (CHAUÍ, 1995), estendendo-se para além do senso 

comum de sua época, ou seja, existe em cada um de nós algo de bom que é inerente a cada um 

e pode ser e vivido pelo aprendizado (ARICÓ, 2001). A doutrina Aristotélica era embasada 

numa ética de caráter adaptativo às necessidades políticas de sua época, sendo a família 

responsável por conter as tendências de não conformidade de uma pessoa com sua realidade 

(CAMPOS et al., 2002). Segundo Freitag (1992) o conceito de moralidade entre os gregos, 

representado inicialmente na dramaturgia pelas tragédias, convergiu para a filosofia 

propriamente dita. Silva (2008) refere que Aristóteles foi um dos principais filósofos 

responsáveis por esta transição, pois foi um dos primeiros a escrever sobre ética. O tratado 

mais importante dentro da filosofia moral é “Ética a Nicômano”, onde Aristóteles conclui que 

o final das atividades humanas é o da “eudamonia, ou seja, uma vida boa e feliz” (SILVA, 

2008, p. 36). Aristóteles, Sócrates e Platão tinham consciência de que para a formação de um 

corpo social (polis) era necessário que a sociedade tivesse cidadãos íntegros sob aspecto 

moral, cuja formação estaria embasada no cultivo das virtudes (FREITAG, 1992). A partir da 

Idade Média, o termo “moral” passou a ser utilizado de forma equivalente a hábitos e 

costumes, assim como princípios e valores que delineiam a conduta, as atitudes sociais ou 

grupos no qual a pessoa faz parte (FREITAS, et al., 2010).  

Os termos “moral e “ética” são frequentemente utilizados como sinônimos (LA TAILLE, 

2010), porém para Clotet (1986) a ética objetiva facilitar a realização das pessoas 

propriamente ditas. Já para Vasques (2000) a ética está relacionada à busca de maneiras de se 

verificar a adequação ou não das ações humanas e para Veatch (2000) é o reflexo das 

intuições e escolhas morais feitas pelas pessoas. A moral possui um aspecto social, já que as 

pessoas se submetem às normas e princípios que são socialmente estabelecidos, regulando 

assim as ações e as possíveis consequências que estas poderiam acarretar aos demais, 

induzindo o aceite a princípios, interesses ou valores (VASQUES, 2000). A moral determina 

a forma como o indivíduo deve agir em determinada situação, segundo regras determinadas 

(KANT, 1994), sendo vinculada a valores específicos, regras e princípios (LA TAILLE, 

2010). Em termos de diferenciação, a ética pode ser designada quando nos referimos a 

deveres de ordem pública, ou seja, “ética da política”, “códigos de ética “ (vinculados às 
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profissões), ” empresarial” e ainda “comitê de ética e pesquisa com seres humanos”. Nessas 

esferas observa-se um conjunto de princípios cujo objetivo é o de estabelecer a 

obrigatoriedade das pessoas envolvidas em agir de acordo com determinados padrões, aonde 

os deveres estão implícitos e inerentes às questões de ordem pública. No meio acadêmico o 

termo “ética “ é comumente utilizado para estudos de cunho científico e filosóficos do 

fenômeno moral (LA TAILE, 2010). Kant (1994) propôs que a ética seja definida como uma 

ciência das leis da liberdade. Da mesma maneira, Tugendhat (1998) a compreendeu como 

uma reflexão de base filosófica sobre a moral.  

Ética pode também significar a maneira de ser ou o dito caráter de uma pessoa em 

determinado grupo (FREITAS, et al., 2010). No campo da Filosofia, configura-se como uma 

série de concepções da vida e dos seres humanos, instituindo determinados princípios e 

valores norteadores das pessoas e das sociedades (REALE, 1995). A ética suscita reflexões 

embasadas em valores que são intrínsecos (MURACCHCO, 1997) ou adquiridos (RIOS, 

1995; VASQUEZ, 2000), englobando valores como liberdade, responsabilidade, consciência 

e conhecimento (FREITAS et al., 2010). Para este último autor, a ética permeia ainda as 

relações interpessoais, assim como nas relações profissionais de acordo com a visão peculiar 

de cada um, fundamentada em princípios de maneira a estabelecer a convivência mais 

harmoniosa possível entre as pessoas. Importante salientar que os conflitos também existem e 

que as concepções podem variar de acordo com o contexto onde estão inseridas. Nos dias 

atuais, a ética passou a ter uma conotação muito ativa, estando presente no discurso das 

pessoas, incluindo no de profissionais de áreas distintas, além de estar presente nos meios de 

comunicação. Porém, talvez por desconhecimento formal do que ela possa representar seu 

significado nem sempre é utilizado de forma adequada. O ideal é que seja utilizada com a 

conotação de eticamente adequada ou inadequada, sem associá-la aos conceitos de bom ou 

correto (GOLDIM, 2006). 

Contemporizando o tema “ética”, vivenciam-se atualmente duas situações díspares, nas quais 

por um lado ela é desejada e exigida, expressa no formato de um código frequentemente 

renovado e atualizado e de outro lado tem-se uma sociedade e pessoas extremamente 

tolerantes mediante situações que exigiriam maior vigor e participação das mesmas. De 

acordo com Atlan (1999) nossas sociedades apresentam um caráter pluralista, onde as pessoas 

vivem juntas, independentemente das diferenças existentes entre suas crenças e valores e 

exigindo que se examinem as solicitações do âmbito da ética e do julgamento moral sob 

diferentes aspectos, a saber: o aspecto universal, onde o sentido de bem e mal estão 
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implícitos, onde tudo o que é normativo ou descritivo é resolvido de forma imediata, ou seja, 

o julgamento é realizado sob enfoque da busca do prazer ou a fuga da dor. São, porém, 

insuficientes para compreender os conteúdos existentes nos conteúdos morais e os sistemas de 

valores. Outro aspecto é o da diferenciação do desejo ou do pensamento reflexivo, no qual o 

bem e o mal não são compreendidos como bom ou doloroso. Podemos então vivenciar um 

sistema de normas baseadas em nossas experiências individuais e coletivas acerca do bem e 

de mal. E por fim temos o terceiro aspecto, universal meta-ético, em que diferentes culturas se 

traduzem em valores e normas diferenciadas e a universalidade tem de ser adquirida de forma 

argumentativa, diante de situações de caráter prático. Todas estas reflexões sobre ética são 

importantes, porém relativas, não existindo uma conclusão absoluta ou universal (FAGOT- 

LARGEAULT, 1999). 

O avanço das Ciências tem frequentemente gerado questionamentos éticos, seja pelos 

prováveis impactos na natureza, no ser humano, nas relações interpessoais, interferindo tanto 

na genética como na instituição de valores e costumes (VON ZUBEN, 2013), seja pela 

biomedicina em si, que de acordo com Atlan (1999), pode gerar problemas de natureza ética, 

porém não oferece subsídios para resolver os mesmos. A pesquisa científica tem sido foco 

constante de questionamentos (SCHMIDT, 2008). Da mesma maneira a assistência à saúde 

também tem sido objeto frequente de avaliações éticas, já que se configura além de uma 

normatização de procedimentos ou códigos deontológicos, comportando-se também como o 

reconhecimento do outro como cidadão e ser social (KOERICH, 2002). O profissional de 

saúde deve procurar perceber as situações éticas conflitantes, tentando posicionar-se diante 

delas e fazer as escolhas coerentes que se fizerem necessárias, embasada nos princípios éticos 

de sua profissão (RIOS, 1995). O cumprimento dos códigos de conduta, entretanto, não torna 

necessariamente as relações humanas mais éticas, já que se referem a valores de âmbito geral. 

Necessário que estes códigos de ética se adequem num continuum, de maneira a poderem 

estar relacionados às temáticas sociais mais contemporâneas (FREITAS et al., 2010). A 

bioética possibilita que essas questões correlatas possam ser discutidas (VON ZUBEN, 2012).  

Antes, porém, do aprofundamento na complexidade existente nas questões relacionadas à 

Bioética, é conveniente inserir a discussão sobre as chamadas populações vulneráveis e a 

vulnerabilidade da condição humana. 

1.3. Populações Vulneráveis: aspectos históricos e considerações gerais 



34 
 

O termo “vulnerabilidade” é derivado da palavra latina vulnus (eris) cujo significado é 

“ferida”. O indivíduo vulnerável e, portanto, aquele que tem potencial de ser ferido ou afetado 

negativamente (BARCHIFONTAINE, 2006; BARCHIFONTAINE et al., 2007)). A 

vulnerabilidade é uma condição do ser humano e se manifesta em graus variados, de acordo 

com a situação na qual a pessoa se encontrar (PETTENGIL, ANGELO, 2005).  

Os questionamentos acerca da vulnerabilidade humana começaram a ser feitos em meados do 

século XX, com o advento da II Guerra Mundial e a divulgação das experiências e atos 

bárbaros realizados pelos médicos e pesquisadores nazistas (PIRES e TRINDADE, 2007). O 

julgamento dos nazistas pelos crimes praticados durante as pesquisas com seres humanos em 

condições de vulnerabilidade e procedimentos antiéticos em 1947, trouxe como consequência 

a criação do Código de Nuremberg, na tentativa de normatizar os procedimentos em pesquisas 

envolvendo seres humanos e definir regras de conduta com estes indivíduos. A partir de 

então, vários países criaram também suas normas, leis e códigos de conduta (BRASIL, 2006).   

Em 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas promulgou a Declaração dos Direitos 

Humanos, compilando os princípios fundamentais inerentes à vida e à liberdade das pessoas 

(PIRES e TRINDADE, 2007). Pela pouca efetividade do código, a Assembleia Médica 

Mundial (AMM) elaborou a Declaração de Helsinque, em 1964, estabelecendo normativas 

tanto para pesquisas clínicas como não clínicas (GAIVA, 2009). De acordo com Diniz, e 

Sugai (2008), com a Declaração de Helsinque os princípios éticos dos direitos humanos foram 

finalmente incorporados à Ciência Médica, suscitando a sensibilidade com relação aos 

procedimentos nas pesquisas e onde os protocolos utilizados devem assegurar a integridade e 

dignidade das pessoas participantes. A Declaração de Helsinque (WMA, 2004) também tem a 

mesma proposta de proteção a estas populações vulneráveis, identificando situações reais e 

específicas, delineando situações de “vulneração”, como por exemplo, pessoas 

institucionalizadas, órfãos entre outros. 

Em 1974, foi criado nos Estados Unidos da América, um comitê cujo objetivo era também o 

de nortear as pesquisas relacionadas às ciências do comportamento e biomedicina, chamada 

Comissão Nacional para a Proteção de Sujeitos Humanos na Pesquisa Biomédica e 

Comportamental.  Em 1978, o resultado do trabalho realizado por esta comissão ficou 

conhecido como Relatório Belmont, documento muito significativo para a Bioética. A 

proteção destes grupos classificados como vulneráveis foi embasada em três princípios: 

autonomia (incluindo a proteção aos que tem a sua diminuída), no qual o consentimento 
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informado, compreensão e a voluntariedade são obrigatórios, a beneficência (fazer o bem, 

maximizando os possíveis benefícios e minimizando possíveis danos) e a justiça, e que deve 

ocorrer a chamada “equidade na distribuição dos benefícios” (PATRÃO NEVES, 2007). 

Outros documentos internacionais conceituam e adjetivam o termo vulnerabilidade, podendo-

se destacar o International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human 

Subjects (Council for International Organizations of Medical Sciences- CIOMS, 2002), 

Conselho Internacional da Organização de Ciências Médicas e Organização Mundial da 

Saúde (CIOMS/OMS) e a Declaração Universal do Genoma Humano e Direitos Humanos 

(UNESCO, 1997). 

O conceito de vulnerabilidade remonta aos anos 80, por ocasião da epidemia de AIDS, numa 

tentativa de se interpretar a mesma (MUNÕZ e BERTOLOZZI, 2007). O empenho no sentido 

de implantar práticas preventivas associadas ao conceito de risco deu suporte para a 

construção deste conceito (MEYER, et al., 2006). Em saúde, Ayres et al. (2003) propõem um 

modelo de vulnerabilidade formado por fatores: 

(a). Individual (pessoal), em que a quantidade e a qualidade de informações sobre a saúde que 

a pessoa possui incidem na colocação em prática das mesmas, no qual estas informações 

assumem um caráter protetor sobre o indivíduo. 

(b). Social: relaciona-se ao acesso à informação, aos recursos relacionados à cognição e 

materiais, serviços de saúde, serviços fornecidos pelas instituições como escolas e serviços de 

saúde, influências políticas e a transposição de barreiras culturais. 

(c). Institucional: os recursos e monitoramento de programas preventivos e cuidados para 

profilaxia contra enfermidades, assim como ao grau e à qualidade de compromisso. 

Desde então, componentes coletivos e contextuais, relevando a disponibilidade ou não de 

recursos destinados a proteger estas pessoas superaram o conceito probabilístico e individual 

de risco (MUNÕZ e BERTOLOZZI, 2007).  

Juridicamente os grupos são considerados vulneráveis, quando não possuem direitos que 

assegurem o suprimento de suas principais necessidades ou não possuem recursos que os 

possibilitem ter acesso à justiça e a consequente garantia de que os direitos conquistados 

sejam respeitados de forma efetiva (ALBERNAZ e MARQUES, 2012). De acordo com o 

CIOMS (2002), o sujeito é considerado vulnerável quando não tem capacidade para proteger 

os seus próprios interesses. A vulnerabilidade é um fator importante para a realização de 
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pesquisas científicas, já que estas implicam na adoção de determinados cuidados com relação 

à sua execução, de maneira a garantir que a proteção requerida aos participantes seja 

proporcionada (BRITO et al., 2011).  

Mundialmente podemos observar um aumento de pesquisas envolvendo seres humanos. Tal 

incremento associado aos abusos realizados pelos profissionais de saúde contra estas 

populações consideradas como vulneráveis favoreceu para governos no mundo todo criassem 

os Comitês de ética e Pesquisa, a fim de proteger as pessoas envolvidas nestes estudos (BRAZ 

e SCHRAMM, 2011). O Relatório Belmont, de 1978 forneceu as bases necessárias para a 

formulação, críticas e interpretações dos dilemas morais inerentes às pesquisas científicas 

(DINIZ e GUILHEM, 2008). Em 1991 a Assembléia Médica Mundial (AMM) elaborou as 

Diretrizes Internacionais para a Revisão Ética dos estudos epidemiológicos (GAIVA, 2009). 

No Brasil, também esta preocupação esteve presente. Em 1996, o Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) do Brasil aprovou a Resolução n. 196, objetivando oferecer padrões de normas e 

métodos a fim de nortear as pesquisas com seres humanos, em todas as áreas.  

A resolução 196/96 caracterizou a pesquisa envolvendo seres humanos, como aquela que 

inclua o ser humano, direta ou indiretamente, de forma total ou em partes dele, inclusive o 

manejo de materiais ou informações. Também podem participar desta pesquisa todos aqueles 

que não têm condições para tomar decisões pertinentes a sua participação nesta atividade, 

como por exemplo, portadores de problemas mentais, gestantes, presidiários, indivíduos 

hospitalizados, estudantes, idosos, militares, fetos, recém-nascidos, crianças e adolescentes. 

Pela vulnerabilidade psicológica e social das crianças, as pesquisas realizadas com estes 

sujeitos englobam questões éticas particulares e que devem ser respeitadas. No caso do sujeito 

da pesquisa ser considerado incapaz, ou seja, não tenha capacidade civil para dar o seu 

consentimento livre e esclarecido, deverá ser assistido ou representado, de acordo com a 

legislação vigente (BRASIL, 1996).  

De acordo com Braz e a Schramm (2011) também foram criadas a Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP) e os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) nos centros 

universitários. A finalidade principal destes locais é a de proteger as pessoas que apresentem 

situações de vulnerabilidade, de maneira a evitar que sejam exploradas por investigadores sem 

escrúpulos. Para Gaiva et al. (2009) a respectiva resolução teve como preocupação 

fundamental o respeito à dignidade do ser humano, com a consequente aplicabilidade dos 

princípios fundamentais da bioética principialista de: autonomia, beneficência, não 
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maleficência, justiça/ equidade. Não consistiu em um código moral, mas como um fator 

integrante da Bioética, de forma a auxiliar na análise sobre valores, estando estes em conflito 

ou não. As condições essenciais para que se exerça a bioética são o não preconceito, não 

coação, respeito à opinião do outro e liberdade de opção (BRASIL, 2006). 

Ainda com relação às pesquisas científicas, no Brasil a Resolução CNS196/96 foi revista em 

2011 com o objetivo de produzir resoluções específicas para as áreas das Ciências Sociais e 

Humanas, sem comprometimento à resolução anterior já citada. O processo envolveu consulta 

pública por via eletrônica e documentação encaminhada por correio. O documentou explicita 

os riscos e benefício das pesquisas cientifica e estabelece diretrizes para o CEP. Permaneceu 

embasada nos pilares da bioética principialista, que são autonomia, não maleficência, 

beneficência, justiça e equidade. Além disso, procura assegurar os direitos e deveres com 

relação aos participantes de pesquisa, a toda Comunidade científica e ao Estado 

(RESOLUÇÃO 466/12). A atual Resolução dispõem como ético o estudo onde ocorre 

respeito ao participante da pesquisa, garantindo sua autonomia e reconhecendo sua 

vulnerabilidade. Todos os tópicos presentes na Resolução 196/96 foram conservados, 

acrescido de informações de como garantir o acesso gratuito aos métodos preventivos, com 

fins de diagnósticos e terapêuticos resultantes dos estudos, por tempo indeterminado. 

Também assegurar às mulheres que se declararem sem risco de gravidez, o direito de 

participarem de pesquisas sem que seja necessário que façam uso de contraceptivos 

(NOVOA, 2014). 

Importante ressaltar que esta Resolução revista mantém-se moldada à Bioética principialista 

de Beauchamps e Childress (2002). Para Novoa (2014) existem pontos que necessitam ser 

revisados e atualizados. Para o referido autor deverão ser publicadas Normas Operacionais 

com o objetivo de complementar a nova resolução. Para Guerriero e Minayo (2013) o 

problema principal presente neste documento é que considera que a relação do pesquisador 

com os participantes do estudo é a mesma observada nas comunidades científicas. Os 

participantes, nas Ciências Sociais interagem com os investigadores, num processo ativo, 

permeado pela subjetividade. Os pesquisadores deslocam-se usualmente ao ambiente 

contextual dos participantes. Este convívio intenso gera conhecimentos, impossíveis de serem 

previstos num protocolo de pesquisa. As pesquisas biomédicas obedecem a protocolos 

específicos que incluem avaliação clínica e medição dos sinais vitais e até coleta de material 

de natureza biológica. Logo, a pesquisa biomédica foi considerada como modelo universal de 

pesquisa, sem levarem-se em consideração outras abordagens. 
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A Academia Brasileira de Ciências (2013) publicou um documento sobre integridade em 

pesquisa que estabelece os princípios, valores e orientações para que sejam conduzidas as 

pesquisas científicas, assim como deve ser feita a devolutiva de seus resultados. Preconiza 

também que a integridade da pesquisa seja um valor absoluto tanto para pesquisadores 

individuais como instituições e apresenta alguns princípios como honestidade, confiabilidade, 

objetividade, imparcialidade, cuidado, respeito, veracidade e responsabilidade. Estes são itens 

que devem ser observados durante execução de uma pesquisa científica. A prática é 

considerada boa quando atende a itens como planejamento do trabalho de pesquisa, manuseio 

dos dados, execução do projeto, conflito de interesses, publicação dos resultados e tutoria. A 

má conduta científica será aquela onde os dados forem obtidos por fabricação, falsificação, 

plágio, autoplágio, entre outros. Podemos observar a preocupação dos autores com relação à 

adesão dos pesquisadores brasileiros às práticas adequadas na condução de suas pesquisas 

científicas. O rigor e a integridade são bases fundamentais para que a pesquisa seja dotada de 

credibilidade e liberdade de ação, tanto científica como moral.  

Para pesquisas biomédicas, com foco quantitativo parece ser mais evidente a aplicabilidade 

destes conceitos. O desafio são as pesquisas com características qualitativas, já que segundo 

Gutierro e Minayo (2013) estão presentes nas pesquisas sociais. Para as autoras, a Resolução 

196/96 não dialogava com outras abordagens que não as biomédicas, da mesma maneira que a 

Resolução 466/2012 apresenta inadequações com relação à definição e procedimentos 

estabelecidos pelas diretrizes brasileiras para que um projeto seja revisto sob parâmetros 

éticos das pesquisas em saúde, assumindo uma abordagem claramente biomédica. Nela não 

são consideradas a relação entre o pesquisador e o participante do estudo, numa condição de 

manutenção do biocentrismo observado na resolução anterior, a 196/96. 

Os princípios de autonomia, beneficência, não maleficência e justiça/equidade criados por 

Beuchamps e Childress (2002) norteiam a Resolução de 2012, como estavam presentes na de 

1996. A bioética principialista ou principialismo tem um caráter normativo importante no 

sentido de se estabelecer regras de conduta gerais, que não especificam, porém, situações que 

podem ocorrer numa abordagem qualitativa de pesquisa, onde a interação e o vínculo entre os 

participantes e o pesquisador se dão de maneira totalmente peculiar. A vulnerabilidade de um 

grupo pode variar dependendo de seu momento de vida e o respeito do pesquisador para com 

quem ele interage deve ser o mesmo, independente do caráter biomédico ou social do estudo. 

Acordo com Gutierro e Minayo (2013) numa pesquisa empírica o investigador pode 

estabelecer uma relação diferenciada e profunda com os participantes e o respeito pode ser 
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considerado mais do que uma questão ética, mas metodológica. Em se tratando de populações 

vulneráveis, a capacidade de autodeterminação deve ser um ponto de extrema observância por 

parte dos pesquisadores, já que para Gutierro e Minayo (2013) nos estudos empíricos ou 

sociais, tratar um grupo em condição de vulnerabilidade sem tirar-lhes a autonomia passa a 

ser um desafio importante. 

1.3.1. O sentir-se vulnerável e a condição de vulnerabilidade 

A vulnerabilidade pode apresentar uma grande variabilidade com relação à forma como se 

constitui (BRAZ, 2003). Todas as pessoas possuem uma possibilidade de serem vulneradas, já 

pelo fato de estarem vivas (KOTTOW, 2005). Para Schramm e Braz (2008) existem pessoas 

ou grupos mais propícios ao risco de serem atingidos. Os mesmos autores também 

mencionam os chamados “vulnerados”, ou seja, os que de fato já foram “lesados”. Somando a 

estes, estariam os desmedrados, que segundo Braz (2003) e Kottow (2005) são os que ainda 

não vivenciaram a oportunidade de desenvolver seus potenciais, como por exemplo, pessoas 

com transtornos mentais e as que apresentam deficiências, que não tiveram como se defender 

contra possíveis abusos, sem terem a possibilidade de assumirem suas vidas. Pode-se dizer, 

portanto, que o sentimento de vulnerabilidade é antes de tudo uma condição. 

A existência é considerada a partir das possibilidades de se fazer escolhas. Segundo Fischer e 

Novelli (2008) na cultura das massas, as escolhas são eleitas como já prontas e finalizadas, 

podendo dificultar a cada ser, a autonomia ou tomada de decisões sobre sua própria vida, 

podendo impedir que manifestações pessoais, que se afastam daquelas impostas pela 

sociedade, sejam feitas da maneira como o são de fato. O pensamento de Heidegger, filósofo 

alemão, autor da obra “Ser e Tempo”, de 1927, retrata o homem como um ser ontológico, 

discutindo que, por existirmos, estamos sujeitos a mudanças frequentes e, por conseguinte nos 

deparamos e convivemos com novas oportunidades o tempo todo (MONTEIRO et al., 2006). 

De acordo com Abbagnano (2001), este pensamento propicia a noção de possibilidade, o que 

para Fischer e Novelli (2008) se traduz no fato de que, o que é feito hoje, sempre pode ser 

modificado amanhã, desde que haja a vontade do indivíduo para tal. Essa possibilidade dada 

ao ser humano de exercer a autonomia sobre suas escolhas nem sempre acontece no concreto 

da vida, o que leva à instauração de conflitos interiores na pessoa, suscitando a insegurança 

pessoal e a vulnerabilidade, onde sua capacidade de escolher algo se encontra ameaçada. O 

ser humano, por não ter asseguradas as suas escolhas, pode então sentir-se angustiado, já que 

deverá enfrentar o indeterminado, sem ter certeza das reais consequências de determinada 
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situação. O ser humano precisaria, portanto, estar realizando projetos para antecipar o futuro, 

o que não acontece pela grande quantidade de acontecimentos que nem sempre são 

explicáveis.  

Inwood (2002) refere que Heidegger apresenta o mundo sob três aspectos: o do senso comum 

(sujeitos e objetos são meramente observáveis ao redor); o das interações (baseado na 

profundidade das relações interpessoais) e o mundo próprio (constituído por potenciais, 

valores e realizações do ser humano). O sentimento de vulnerabilidade pode ocorrer no 

mundo das interações. A confiança pode interferir e contribuir no sentido de diminuir a 

vulnerabilidade. Por motivos culturais, os deficientes físicos /mentais, pessoas 

institucionalizadas, crianças e idosos, sempre foram considerados como populações 

vulneráveis. Porém, pessoas que apresentam situações diferentes de vulnerabilidade, como 

populações pobres, não seriam enquadradas nesta classificação. Desta maneira, podemos 

caracterizar como populações vulneráveis todos aqueles que, por razões diversas, não tenham 

capacidade de exercer ou apresentem capacidade reduzida de exercer sua autodeterminação, 

não tendo condições totais ou parciais de protegerem seus próprios interesses 

(BARCHIFONTAINE, 2006). 

Na condição de vulnerabilidade, as famílias ou comunidades, num sentido não individual, 

apresentam uma fragilidade ao ter de lidar com situações de risco. O aparecimento de 

sentimentos de escassez, como falta de recursos adequados, impotência ou impossibilidade de 

agir e resolver a situação, estão presentes nestes grupos, denotando essa característica 

vulnerável (CECCONELLO, 2003). As famílias das PCD, assim como elas próprias, podem 

ser classificadas neste contexto. Da complexidade dos fatores envolvidos nestas questões, 

decorre a imensa quantidade de trabalhos científicos envolvendo as dinâmicas destas famílias 

e suas particularidades. Pesquisas relacionadas às famílias de pessoas com deficiência são 

necessárias, assim como o direcionamento da mesma para além dos aspectos fisiopatológicos, 

com visão humanista, levando-se em conta os aspectos psicológicos destas famílias e todas as 

interações pertinentes.  

Pessoas que enfrentam situações de cronicidade apresentam maiores desafios sob aspecto 

financeiro, pois a família tende a buscar suprir as necessidades da criança da melhor forma 

possível, enfrentando dificuldade de acesso a serviços específicos. A falta de orientação e 

políticas públicas efetivas, revelando uma baixa resolutividade do sistema, pode produzir um 

acentuado desgaste familiar (MORAES e CABRAL; OLIVEIRA et al, 2012). Para Lustig e 
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Strauser (2007) e Melo et al. (2007) um fator que deve ser considerado é que muitos 

profissionais de saúde, além de não oferecerem atendimento de qualidade, ainda parecem não 

considerar o poder de decisão das pessoas envolvidas no processo. Essa desarticulação dos 

profissionais de saúde e dos programas de saúde envolvidos no processo de reabilitação 

parecem não estar de acordo com as reais necessidades da família, o que implica na 

necessidade de se promover ações que foquem no tratamento integral, não voltado 

exclusivamente para a patologia em si (BALTOR e DUPAS, 2013). Neste trabalho, foram 

consideradas populações vulneráveis os cuidadores de PCD e as Instituições que prestam 

atendimento a estas pessoas. Deve-se aqui ressaltar que as PCD também podem ser 

consideradas como grupo vulnerável, porém o foco desse estudo foi voltado para seus 

cuidadores. 

1.4. Bioética: surgimento e aplicabilidade junto a populações vulneráveis 

Em meados de 1970, foi popularizado o termo “bioética”, pelo oncologista norte-americano 

Van Rensselaer Potter, em seu livro Biothics, bridge to the future. O objetivo era produzir 

uma disciplina que conciliasse o conhecimento biológico (bio) com o sistema de valores 

humanos (ética). Esta seria então, constituída por uma prática frente às situações cotidianas, 

importantes para assegurar a vida humana, necessitando de respeito aos valores em detrimento 

do conhecimento (MUÑOZ, 2004). Potter (1970) referia-se à Bioética como uma “ética 

interdisciplinar”, incluindo nesta interdisciplinaridade as ciências e as humanidades. Para 

O’Neall (2002) a bioética é uma conjunção de várias disciplinas, organizações e discursos, 

suscitadas pelas questões éticas elencadas pelos avanços da ciência, medicina e biotecnologia. 

O primeiro pesquisador a utilizar o termo bioética, num sentido institucional foi Hellegers, 

para designar área de pesquisa ou de aprendizagem na área biomédica. Este termo 

sedimentou-se na medicina e ciências biológicas, sendo muito utilizado no meio acadêmico e 

pelo público, de uma maneira geral (PESSINI e BARCHIFONTAINE, 2002). 

Fundamentados no relatório Belmont de 1978 (PESSINI e BARCHIFONTAINE , 2002). 

Beauchamps e Childress (2002) em sua obra clássica “Princípios da Ética Biomédica” 

introduziram o chamado Principialismo, corrente bioética que busca nortear as pesquisas 

envolvendo seres humanos, composto por quatro pressupostos fundamentais: autonomia, 

beneficência, não maleficência e justiça. O respeito pelo princípio da autonomia orienta que 

todas as pessoas têm o direito de decidirem sobre si próprias e as que apresentam esta 

capacidade diminuída, ou seja, as que podem ser consideradas vulneráveis devem ser 
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protegidas. O da beneficência estabelece a obrigação de sempre procurar fazer o bem ao 

outro; a não maleficência preconiza o não lesar ou causar danos; e a justiça, no qual as 

pessoas devem ter garantia de direitos igualitários, equitativamente distribuídos. Segundo 

Silva (2008) a diferenciação entre beneficência e não maleficência não foi realizada pelo 

Relatório Belmont, mas sim apenas por Beauchamps e Childress (2002).  

Estes princípios por muito tempo foram identificados como a bioética propriamente dita, 

inclusive tornando-se mundialmente conhecida como sinônimo de bioética, considerando-os 

como único campo de atuação (FREITAS e HOSSNE, 2002). Uma das principais críticas aos 

filósofos “bioéticos” é que estes princípios se aplicam em situações genéricas, sendo sua 

utilização muitas vezes contraditória em situações mais complexas da prática médica 

(ATLAN, 1999). Esta propagação mundial do principialismo, segundo Siqueira (2008), pode 

ser relacionada a fatores como as características históricas que embasaram a formação a partir 

da área biomédica, específica de grande parte dos pesquisadores, como Medicina, Ciências e 

Ciências da Saúde; e a relação com os princípios deontológicos das áreas médicas.  Para Porto 

(2014) soma-se o fato da facilidade de aplicabilidade no ambiente clínico.  

O principialismo teve origem anglo-saxônica e expandiu-se nos anos 90 para Europa e 

América Latina. Muitos pesquisadores em Bioética buscaram formação específica nos 

Estados Unidos da América e tiveram a literatura disponível em sua maioria na língua inglesa. 

Porém, a aplicabilidade destes princípios diferiu diante da realidade cultural e econômica 

existente entre as realidades estadunidenses/ europeia e a da vigente na América Latina, onde 

o Brasil está inserido. O quadro de exclusão social e a pobreza observada nos países latinos 

trazem questionamentos acerca de aplicabilidade do principialismo, solicitando uma reflexão 

mais ampla sobre a sociedade em detrimento dos casos clínicos focais (SILVA, 2008). Na 

bioética brasileira (SIQUEIRA, 2008) podemos observar uma ampliação das questões éticas, 

suscitadas por ideias pautadas em outros valores de âmbito social, como vulnerabilidade, 

vulneração e proteção (SCHRAMM e KOTTOW, 2001; OLIVEIRA, 2003); também 

equidade e igualdade (PORTO e GARRAFA, 2005); e de uma maneira geral em toda a 

América Latina (KOTTOW, 2011). Para Schramm (2006) a vulnerabilidade está relacionada à 

potencialidade, ou seja, todos somos vulneráveis enquanto seres vivos, mas nem todos 

estamos concretamente vulneráveis. Quando isto ocorre esta condição pode ser chamada 

“vulneração” (vulnerabilidade consubstanciada ou corporificada). Nesse caso, quando a 

vulnerabilidade se concretiza num determinado grupo, este passa ser considerado com 

“vulnerado” (SOTERO, 2011).  
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Juridicamente os grupos são considerados vulneráveis, quando não possuem direitos que 

assegurem o suprimento de suas principais necessidades ou não possuem recursos que os 

possibilitem ter acesso à justiça e a consequente garantia de que os direitos conquistados 

sejam respeitados de forma efetiva (ALBERNAZ e MARQUES, 2002). De acordo com o 

CIOMS (2002), vulneráveis são aqueles que têm a capacidade ou liberdade para consentir ou 

abster-se de consentir diminuída. Em pesquisa cientifica uma grande dificuldade, localizada 

nos estudos sociais empíricos, é tratar as pessoas em condição de vulnerabilidade e preservar 

sua autonomia ou poder de decisão (GUTIERRO e MINAYO, 2013). A vulnerabilidade é 

diferente de vitimização, pois apresenta uma característica de igualdade e dignidade, num 

contexto de injustiça, discriminação às quais muitas pessoas são submetidas (DINIZ e 

COSTA, 2001). 

Ainda sobre o conceito de vulnerabilidade em bioética, Patrão Neves (2007) o conceitua sob 

três enfoques: (a) Vulnerabilidade como condição humana universal; (b) Vulnerabilidade 

como característica particular de pessoas e grupos e (c) Vulnerabilidade como princípio ético 

internacional, descritos a seguir: 

(a) Vulnerabilidade como condição humana universal: como todo ser vivo, o ser humano é 

vulnerável por si só e compartilha esta condição com todos os outros seres vivos. Esta 

vulnerabilidade se traduz não somente no aspecto biológico e fenômenos vitais de seu 

organismo, mas também no que concerne à construção de seu projeto de vida.  

(b) Vulnerabilidade como característica particular de pessoas e grupos: as populações 

vulneráveis necessitam de proteção com relação à sua participação em pesquisas científicas. 

As Diretrizes Éticas Internacionais para a pesquisa biomédica em seres humanos considera 

como populações vulneráveis os indivíduos que não possuem capacidade para consentir ou  

deixar de consentir sobre algo determinado (CIOMS, 2002). 

(c) Vulnerabilidade como princípio ético internacional: a Declaração Universal sobre Bioética 

e Direitos Humanos da UNESCO (2005) declara que a vulnerabilidade deve ser considerada 

como uma característica imutável da condição humana, não podendo ser ignorada. As 

populações vulneráveis devem, portanto ser protegidas. Assim, o respeito pela dignidade 

humana estará preservado em situações onde a autonomia e o consentimento se configuram 

como insuficientes na tarefa de proteger estes sujeitos (FELICIO e PESSINI, 2009). 
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O principialismo pode ser considerado um marco importante, porém não é a única corrente do 

pensamento bioético. Existe uma relação importante entre Bioética e Saúde Pública sendo a 

de Intervenção e a de Proteção mais presentes na realidade brasileira (SCHRAMM et al, 

2007). O estudo em questão, o foco está nas pesquisas envolvendo cuidadores familiares. O 

conceito de vulnerabilidade familiar proposto por Pettengill e Angelo (2005) se apresenta 

como uma condição onde em uma situação de doença e hospitalização de um filho, a família 

tem sua capacidade de autonomia ameaçada, seja pela patologia, pela própria família ou pelos 

profissionais da equipe médica. Os elementos propiciadores desta situação serão ditados pelas 

experiências vivenciadas anteriormente, incapacidade em lidar com a crise ou a falta de 

preparo no agir mediante determinada situação. As pessoas com deficiências e suas famílias 

podem ser classificadas dentro deste contexto. Estas questões envolvem situações complexas 

que justificam a demanda de trabalhos envolvendo estas temáticas. 

No processo de formação do núcleo familiar, quando o homem e a mulher estabelecem seus 

papéis sociais, a gestação e o nascimento de um filho se configuram como um acontecimento 

muito esperado. A expectativa de se ter um filho saudável é grande, já que esta é uma forma 

de se garantir a transmissão das características inerentes a determinado grupo, configurando-

se como perpetuação das atribuições e valores familiares (OLIVEIRA et al., 2012). O casal, 

mesmo quando a gravidez não é programada, se prepara para a vinda de um bebê e essa 

espera pode implicar no estabelecimento de expectativas quanto a este novo indivíduo no 

núcleo familiar. O principal fator de mudança na estrutura de uma família nuclear ou 

ampliada é a entrada de uma criança (BRADT, 1995). A relação criança-família se estabelece 

desde o início, já que a estrutura familiar se altera com o nascimento do bebê 

(FIAMENGHINI JR e MESSA, 2007).  

Quando, porém, a chegada de uma criança vem acompanhada por alguma situação não 

programada, como por exemplo, um nascimento prematuro ou de risco, os pais costumam 

sentir-se desestabilizados, substituindo as expectativas outrora positivas por sensações mistas 

de angústia, medo e insegurança (OLIVEIRA et al., 2012). De acordo com Fiamenghi Jr e 

Messa (2007) o nascimento de uma criança com deficiência provoca uma alteração nas 

expectativas e planejamentos iniciais da família. Para Cunha et al. (2010) os  pais referem um 

sentimento de perda de um filho que foi idealizado. Segundo Silva e Dessen (2001) a família 

passa por um processo de adaptação, superação e aceitação desta nova realidade. Porém, o 

despreparo da família no enfrentamento das questões referentes ao novo modelo familiar 

apresentado acarreta, além da ruptura das expectativas iniciais, à alteração dos papéis, 
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exigindo dos membros desta família adaptações emocionais frente aos conflitos que poderão 

surgir durante a convivência com a criança com deficiência, podendo levar o casal a vivenciar 

uma situação de instabilidade, alterando o relacionamento, com consequente distanciamento 

entre seus membros (BARBOSA, 2000).  

Na tentativa de adaptarem-se à experiência de conviverem com uma criança com deficiência a 

família procurará reconstruir seu modelo, na tentativa de resgate de sua identidade inicial. 

Toda esta dinâmica poderá suscitar o sentimento de vulnerabilidade e uma necessidade 

premente de reajuste emocional. Esta adaptação dispende tempo e este pode ser variável, de 

acordo com o grupo familiar, onde cada núcleo se adapta de forma particular e dentro de suas 

possibilidades. Em muitos casos a dificuldade de reorganização é tamanha que os membros 

familiares perdem as esperanças e consequentemente a capacidade de reagirem frente às 

situações de crise. O cuidar da criança também pode exigir a necessidade de reorganização da 

família, em termos de estrutura e organização, já que este cuidado poderá implicar na 

presença constante de um de seus membros, ocasionando uma possível sobrecarga do mesmo 

(BARBOSA et al.; 2014). A família, portanto, se apresenta com fator de extrema importância 

no que concerne aos cuidados desta criança (FAUX e NEHRING, 2007). A preocupação dos 

pais vai além da adequação inicial, já que os mesmos se deparam com o fato de haver uma 

escassez de instituições e recursos para que os cuidados com essas pessoas com deficiência 

sejam assegurados, à medida que o tempo passar e elas envelhecerem (FIAMENGHINI JR e 

MESSA, 2007).  

É importante que os profissionais de saúde orientem essas famílias, de forma que possam 

enfrentar as dificuldades oriundas da deficiência do filho, e assim manterem as relações entre 

os membros deste grupo o mais saudável possível (BARBOSA et al., 2014). A Ética e a 

Bioética buscam auxiliar no sentido de que os profissionais de saúde, mais do que 

simplesmente reportarem-se a estas famílias, no mero sentido de cumprimento de normas 

deontológicas ou seguimento de diretrizes protocolares, possam trazer contribuições efetivas 

de maneira a melhor preparar as famílias para o melhor convívio com as pessoas com 

deficiências nelas inseridas.  

Pela temática deste estudo, a Bioética de Proteção necessita ser abordada e discutida, já que o 

conceito de vulnerabilidade está intimamente a este pressuposto bioético. 

1.4.1. Bioética de Proteção  
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A Bioética de proteção foi formulada inicialmente por estudiosos latino-americanos 

(SCHRAMM e KOTTOW, 2001). É uma proposta recente no campo da bioética, formulada 

inicial com o objetivo de clarificar as questões morais relacionadas ao estado de vulneração 

humana e sua intersecção com situações éticas, ou seja, situações onde as pessoas já 

ultrapassaram os riscos de vulneração, estando, portanto, já em situação de dano concreto. 

Originou-se da bioética tradicional tentando se adaptar e transformar os conflitos pertinentes à 

saúde pública na América Latina (SCHRAMM, 2009). Tem como foco principal os 

indivíduos e grupos vulnerados e excluídos da globalização (SCHRAMM, 2006), além de 

incluir também as práticas predatórias que afetam o planeta, fato que pode afetar o 

desenvolvimento sustentável como um todo (SCHRAMM, 1996). 

A Bioética de Proteção pode ser considerada como uma derivação da ética aplicada, que 

possibilita a reflexão crítica sobre os conflitos morais resultantes das práxis humanas, 

propondo conjuntamente normativas para tentar resolver estas situações de conflito, que 

envolvem ao mesmo tempo os agentes morais ou em situação de poder e os pacientes morais 

ou vulnerados, os quais não possuem poder suficiente para intervir nas situações de conflito 

nas quais estão inseridos (SCHRAMM, 2009). Pode ser considerada como uma ética 

assimétrica e coletiva, ou seja, assimétrica porque há duas partes distintas, uma fraca que 

necessita de suporte e outra forte, que detém o poder e energia para assumir a 

responsabilidade pelo outro lado, considerado fraco e coletiva no sentido de que somente o 

Estado pode assumir atribuições de proteção (BERNARDES et al., 2009). É como bem 

explicitam Kottow et al. (2005), referindo-se à uma ética da assimetria ou da libertação. O 

Estado assume a figura de um pai para a outra parte, frágil e pobre, que precisa ser protegida. 

Visa dar suporte e proteção a todos os tipos de vida. Muito diferente do sentido de 

beneficência, que se originou da necessidade de dar outro sentido ao tradicional 

principialismo proposto por Beauchamps e Childress (2002), facilmente identificados com a 

ética biomédica, identificando-se com questões relacionadas à biotecnologia e biomedicina 

nas práticas em saúde, sendo, porém, insuficientes para abordar questões relacionadas, por 

exemplo, às condições sanitárias, que afetavam os grupos vulnerados (SCHRAMM e BRAZ, 

2008).   

Schramm e Kottow (2001) apontam ainda para dois tipos de bioética: a cotidiana e de 

proteção. A bioética cotidiana refere-se ao aspecto social do ser humano, com foco nas 

questões resultantes das relações interpessoais inseridas no coletivo, com o objetivo de refletir 

sobre os conflitos presentes nas relações, estejam eles presentes nos valores sociais ou nas 
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práticas profissionais. Já a bioética de proteção, que também pode ser considerada como a 

ética da responsabilidade social do Estado, pretende assumir e estabelecer ações necessárias 

de maneira a suprir as necessidades básicas de saúde da população, com o intuito de protegê-

la, cuidando para que o indivíduo e a população, num sentido coletivo, possam ser protegidos 

de sua própria vulnerabilidade e possíveis ameaças à sua integridade e saúde (SCHRAMM, 

2011). A necessidade de se estabelecer formas de proteção à vulnerabilidade social presente 

nos países em desenvolvimento, aonde o Brasil pode ser classificado, pela diversidade 

socioeconômica propiciou para que se originasse a bioética de proteção (SIQUEIRA et al., 

2013). A Bioética deve ser exercida de maneira a garantir os diferentes limites internos e 

externos existentes, propiciando o respeito tanto ao outro como a si próprio (COHEN e 

GOBBETTI, 2004).  

Em estudo realizado por Azevedo et al., (2015) com relação ao acesso aos serviços em saúde 

no Brasil, os autores concluíram que apesar das tentativas de se ampliar o acesso aos referidos 

atendimentos, as dificuldades aos serviços públicos nas urgências médicas, filas imensas para 

serem atendidos e demora no processo de marcação de consultas propiciaram que uma parcela 

grande procurasse os serviços de saúde alternativos, de maneira a solucionar suas 

necessidades de atendimento. Logo, apenas um grupo, formado por brancos, com maior 

percentual de renda individual e familiar, maior nível de escolaridade, com atividades 

profissionais diferenciadas e moradores em grandes capitais ou municípios do centro-sul do 

país, tem suas solicitações em saúde atendidas, sugerindo um quadro de desigualdade social e 

falta de equidade de assistência em saúde no Brasil. Este quadro pode sugerir uma 

transgressão dos princípios bioéticos de igualdade, justiça e equidade. 

A bioética de proteção norteia as ações em saúde coletiva, onde o Estado tem o dever de 

“proteger”, amparar e dar suporte aos grupos considerados vulneráveis ou já vulnerados. É um 

direito do cidadão o acesso equitativo aos serviços de saúde, pois sem opção, pode sugerir um 

cerceamento de sua capacidade de autodeterminação, de autonomia de buscar atendimento em 

saúde aonde for melhor dentro de sua concepção. O sentimento de vulnerabilidade estará 

permeando este grupo, neste estado evidente de vulneração. 

Para Looman et al., (2009) as famílias que possuem problemas crônicos de saúde apresentam 

vulnerabilidade financeira, pois apresentam uma carga de despesas maiores com transporte, 

materiais de suporte, medidas terapêuticas decorrentes da cronicidade do quadro, além de 

muitos não conseguirem manter-se no emprego. A condição socioeconômica pode determinar 
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as condições de saúde de um indivíduo (WANG et al., 2009). No Brasil o acesso à saúde é 

determinado por fatores socioeconômicos, pela distribuição desigual de renda e altos níveis de 

vulnerabilidade social (IBGE, 2011). No estudo feito por Miltiades e Pruchno (2001) com 

mães de crianças e adultos deficientes, foi verificado que as mães assumem as 

responsabilidades e cuidados com os filhos, de forma vitalícia. Segundo Baltor e Dupas 

(2013) a mãe, cuidadora principal, acumula as atividades de assistência à criança com as de 

cuidar do lar e da família, apresentando dificuldades em usufruir de atividades de lazer e 

provocando nela o sentimento de sobrecarga física e sofrimento psíquico. 

Diante da complexidade do tema, torna-se necessária uma reflexão acerca dos cuidadores 

familiares destas pessoas com deficiências (populações vulneráveis) e sua participação em 

pesquisas institucionais. 

1.4.2. Populações Vulneráveis/Vulneradas e sua participação em pesquisas 

Por uma questão de coerência com o título e o modo de desenvolvimento deste trabalho foi 

adotado o termo “populações vulneráveis” no texto. Porém, no caso destes grupos a 

vulneração está presente de forma clara, na maioria das vezes, por isso o termo “vulnerado” 

não será usualmente utilizado no decorrer do trabalho, mas é pertinente considerar que 

mediante as condições de acesso à saúde e as políticas públicas deficitárias no Brasil, os 

participantes deste estudo (cuidadores familiares de PCD) poderiam ser considerados já sob 

vulneração concreta, ou seja, como grupos vulnerados. 

Segundo Almeida et al., (2010) a Declaração de Helsinque, criada em1964, teve o objetivo de 

regulamentar as pesquisas envolvendo seres humanos, especialmente aqueles em situações de 

vulnerabilidade. Para Gambles (2004), a relação entre o pesquisador e o sujeito da pesquisa, 

somente pode ser considerada ética quando os participantes estão cientes dos potenciais riscos 

inerentes a sua participação. A bioética envolve-se com estas questões (ALMEIDA, 2010). 

Nas pesquisas com seres humanos a Bioética estará centrada no projeto apresentado pelo 

pesquisador, e seu papel prioritário será o de proteger o participante, que voluntariamente se 

submete a determinado estudo, independente das causas de sua vulnerabilidade (pobreza, falta 

de poder) ou problemas de saúde que justifiquem seu recrutamento A produção científica, 

norteada pela ética profissional exige transparência da relação entre pesquisador e participante 

(KOTOW, 2008). A própria Declaração de Helsinque (2000) preconiza que o bem-estar do 

participante deve prevalecer sobre os interesses pertinentes à pesquisa científica ou da 

sociedade. 



49 
 

A Biologia e a Medicina têm evoluído sob o aspecto científico, porém colocam a Humanidade 

em situações ambíguas. As pesquisas científicas têm trazido progresso e benefícios, mas ao 

mesmo tempo tem colocado de lado valores como ética e dignidade humana, sem suscitar 

uma reflexão mais aprofundada sobre estes temas (IACOMINI, 2008). Daí a importância de 

pesquisas nesta área, principalmente no Brasil. Segundo Silva (2011), as transformações 

sociais decorrentes do crescimento da Ciência e da Tecnologia estão presentes em nosso 

cotidiano e são perceptíveis. Estas mudanças têm propiciado reflexões sobre os inerentes e 

potenciais danos e benefícios relacionados a elas, assim como as questões éticas e sociais 

associadas. Os estudos sobre a PCD têm se mostrado relevantes na área da saúde coletiva e 

nas últimas décadas observa-se avanço com relação ao conhecimento sobre teoria, conceitos, 

politicas, práticas em saúde e demais aspectos inerentes a estes grupos (OTHERO e AYRES, 

2012). As pesquisas sobre ética também apresentam avanços e de acordo com Diniz  E 

Guilhem (2008) está em crescimento no Brasil, vinculadas às disciplinas consideradas como 

humanas. Observa-se variedade de métodos e técnicas, utilizando-se ou não o modelo de ética 

biomédica nas pesquisas.  

Toda pesquisa está sujeita a interferências ou vieses, independente da vulnerabilidade ou não 

de seus participantes. Segundo Vallely et al., (2010) as pesquisas realizadas com populações 

vulneráveis podem estar sujeitas às interferências com relação à sua execução, como por 

exemplo, o analfabetismo, a pobreza de vocabulário ou de conhecimento de termos utilizados 

no termo de consentimento, nível de compreensão sobre todas as nuances inerentes ao estudo 

e as questões pertinentes aos processos de saúde e de doença. Importante lembrar que estas 

interferências não são exclusivas deste grupo, podendo também comportar-se como fatores 

limitantes para a realização de estudos com grupos classificados como não vulneráveis.  

Para Rogers e Ballantyne (2008) a participação das populações vulneráveis em pesquisas 

pode ocasionar a este grupo algum tipo de dano, como por exemplo, uma inadequação do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), coerção e a não participação dos 

possíveis benefícios decorrentes da mesma. Muitos destes voluntários participam das 

pesquisas e via de regra não tem acesso aos benefícios da mesma (GRECO, 2013). Em 

adicional, se recusarem o convite para participar em algum estudo, podem se sentir temerosas 

com relação à rejeição do membro de sua família pela equipe médica. A desigualdade de 

poder entre pesquisador e sujeito pode levar a uma situação onde estes sejam praticamente 

obrigados a participar do estudo. Assim sendo, a reflexão sobre a vulnerabilidade destas 

populações nos conduz ao estudo sobre as questões éticas / bioéticas implícitas nestes grupos 
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em si e nas interações com outras populações do cotidiano. Estas questões não são derivadas 

da vida moderna ou ligadas somente à atualidade; historicamente a preocupação sobre o termo 

ética é efetiva (ROGERS e BALLANTYNE, 2008). A confiança, fundamental na atividade de 

pesquisa (ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS, 2013), pode contribuir no sentido de 

diminuir o sentimento de vulnerabilidade destas populações, principalmente em estudos 

científicos.  

O fomento à pesquisa em saúde pode ser uma maneira efetiva e estratégica para que possamos 

obter uma melhora concreta das condições de saúde das pessoas e na definição de políticas 

públicas e planejamento em saúde (CHAGAS, 2011). As pesquisas com cuidadores 

necessitam ser estimuladas, de forma a incentivar subsídios dos Governos e implementar 

políticas públicas efetivas. Objetiva-se, assim, ampliar os limites do cuidar para além do 

âmbito social ou da saúde, num enfoque multidisciplinar, onde o cuidar seja uma preocupação 

e ação de todos e não tenha apenas um enfoque profissional (SCHWANKE; FEIJÓ, 2006). 

No Brasil, a Resolução 01/88 foi a primeira tentativa do Conselho Nacional de Saúde no 

sentido de estabelecer normas de pesquisa em saúde, onde os projetos de pesquisa realizados 

em serem humanos, necessitavam ser avaliados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

antes de serem iniciados (GOLDIM, 2006). Porém o primeiro marco em termos de regulação 

da ética aplicada em pesquisas com seres humanos é atribuído à aprovação da Resolução 196 

de 1996 pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS). Regulava as diretrizes e normas para 

pesquisas que envolviam seres humanos, podendo ser considerada o primeiro instrumento 

regulatório da ética aplicada no país, constituído pelos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) e 

pela Comissão Nacional de ética em Pesquisa (CONEP), também conhecido como Sistema 

CEP/CONEP (CNS, 2008). Esta resolução tinha como base os princípios bioéticos de 

beneficência, autonomia, não maleficência, justiça, confidencialidade, voluntariedade, 

equidade e não estigmatização, muito utilizados nas pesquisas internacionais (BARBOSA, 

2014). Após 15 anos de vigência foi substituída em outubro de 2012 pela Resolução 466/ 

2012, também regulamentando as pesquisas om seres humanos no Brasil. Considera pontos 

bioéticos importantes como beneficência, não maleficência, justiça e equidade, além de outras 

considerações, cujo objetivo é assegurar os direitos e deveres dos participantes da pesquisa, de 

todo a comunidade científica e do Estado (NOVOA, 2014).  

Na tentativa de se informatizar o Sistema CEP/CONEP foi criado o Sistema Nacional de 

Informação sobre Ética em Pesquisa (SISNEP), que era basicamente uma maneira de 
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comunicação por internet de informações solicitadas pelo CEP, pesquisadores, CONEP e a 

população. O SISNEP tinha como funções facilitar o registro de pesquisas que envolviam 

seres humanos e orientar e acompanhar cada projeto, além de favorecer para que os 

pesquisadores pudessem acompanhar seus estudos aprovados (SISNEP, 2015). Por apresentar 

algumas limitações em termos de preenchimento e informações sobre os projetos, em 2012 foi 

substituído pela Plataforma Brasil, onde os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos 

podem ser eticamente revistos (sistema online). Todo o trabalho do Sistema CEP/CONEP 

pode ser acompanhado por meio dos módulos públicos, CEP, CONEP e pesquisador. Os 

pesquisadores conseguem assim, fornecer dados do projeto e encaminhar os documentos 

pertinentes ao mesmo; submetê-los ao Comitê, acompanhando todo o processo online, receber 

o parecer consubstanciado e resolver pendências que forem se apresentando. O CEP/CONEP 

encaminham os projetos aos pareceristas para revisão e redigem pareceres, elaboram atas de 

reunião etc. Outra vantagem da Plataforma é que os números de projetos submetidos estão 

disponibilizados na página inicial do site para consulta pública (BARBOSA et al., 2014).  

Com relação à América Latina, as normas para investigação em biomedicina eram sediadas 

inicialmente nos hospitais. Os CEP foram surgindo de forma gradual após a elaboração de 

outras normas internacionais estabelecidas pela OMS em 1976. Em 1996, a União Europeia, 

Japão e os Estados Unidos, numa ação conjunta elaboraram um documento que definia 

critérios qualitativos e parâmetros éticos nas pesquisas que utilizavam medicamentos 

(WOLTMAN, 2006). Na América Latina, de acordo com Kottow (2005):  

[... ”houve um desdobramento dessa iniciativa com a 

criação da Rede Pan-Americana para a Harmonização da 

Regulamentação Farmacêutica (Rede PANDRH), sob a 

supervisão da Organização Pan-Americana de Saúde.”] 

(KOTTOW, 2005, p. 65). 

 

Toda esta iniciativa contribuiu para que fosse elaborado ou aprimorado o CEP, marco em 

termos normativos e legais em vários países da América Latina, como Brasil, Chile, 

Argentina e Peru (KOTTOW, 2005). São de suma importância para as instituições de ensino e 

pesquisa, pois tem entre outras funções, a de proteger os participantes do estudo, os quais 

muitas vezes se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica, de saúde ou 

até mesmo psicológica, além de também conscientizar os pesquisadores quanto a necessidade 
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de se respeitar os direitos e a integridade psicológica, moral, física e cultural dos participantes 

(BARBOSA et al., 2014). 

No trabalho realizado por Ribeiro et al, (2014) sobre pesquisa qualitativa em bioética na 

América Latina, os resultados apontaram que a aprovação do estudo pelo CEP não é 

mencionada, fato imprescindível para que um determinado estudo possa ser realizado. O 

TCLE é uma das maneiras de se assegurar a autonomia do sujeito da pesquisa, com o objetivo 

de protegê-lo contra quaisquer consequências negativas da pesquisa (WOLTTMAN, 2006). 

Mas a assinatura do TCLE não garante, por si só, que a participação da pessoa no estudo seja 

realizada de forma realmente autônoma. Na tentativa de proteger os grupos pesquisados, 

incluindo-se aí os vulneráveis, duas estratégias são utilizadas: a assinatura do TCLE e a 

avaliação do projeto pelo CEP (WASHINGTON DC, 1983). Este apresenta independência e 

caráter representativo tanto acadêmico como social e deve garantir que a pesquisa tenha a 

autorização da instituição e a responsabilidade assegurada pelo pesquisador (GOLDIM e 

FRANCISCONI, 1995). 

Para Freitas (2006) muitos membros do CEP se esforçam para conseguir o reconhecimento do 

trabalho perante seus colegas, pois em muitos lugares são considerados como obstrutores da 

pesquisa, devido a processos burocráticos. Para o autor, a conscientização da importância 

destes diante da comunidade docente e discente faz se necessária. A maioria dos membros do 

Comitê são professores universitários voluntários e as próprias instituições públicas (Brasil e 

América Latina) que se vinculam aos mesmos não lhe dão a importância ou estrutura física e 

capacitação profissional necessária. E mesmo à supervisão do CEP pela CONEP é 

considerada como deficitária. Segundo Di Napoli (2007) o CONEP tem suas normativas 

baseadas no modelo biomédico, sendo importante que seja dado foco também às outras 

formas de abordagens, como as qualitativas relacionadas às Ciências Sociais. 

O TCLE tem por objetivo possibilitar que a pessoa participante da pesquisa compreenda os 

procedimentos, riscos, desconfortos, de maneira que possa exercer sua autonomia da maneira 

mais plena possível. O termo consiste numa aprovação formal que o participante da pesquisa 

e/ou seu representante legal fornece ao pesquisador após este explicar de forma completa 

sobre o estudo, os objetivos, métodos, prováveis benefícios, potenciais riscos e possíveis 

incômodos oriundos da participação do mesmo explicitando a natureza voluntária da 

participação (PALACIOS et al., 2002). É um dever moral do pesquisador, aonde este 

manifesta seu respeito às pessoas que participam do estudo (CLOTET, 1995). A avaliação dos 
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TCLE utilizados no Brasil pode ser considerada importante já que ao analisarmos o grau de 

grande parte da população, podemos observar que uma parcela significativa dos brasileiros 

pode ser classificada como analfabetos funcionais ou com baixa educação formal 

(LORENZO, 2007; INAF, 2009). O grau de escolaridade do participante da pesquisa pode 

interferir na compreensão do conteúdo do termo de consentimento (RIECKEN e RAVICH, 

1982), já que segundo Cabral et al., (2006) muitos participantes de pesquisas nem sempre 

compreendem adequadamente os procedimentos, aplicações práticas e as consequências de 

sua participação nas mesmas. Esta dificuldade pode estar relacionada ao contexto social e 

cultural em que estes voluntários estão inseridos. Além disso, a complexidade das 

informações contidas no TCLE pode dificultar a compreensão do participante, podendo ser 

um fator de risco ao mesmo, principalmente nas pesquisas que envolvem investigação clínica 

(LOBATO et al., 2014). Em muitas populações, a vulnerabilidade dos participantes é 

extremamente alta, impossibilitando o pesquisador de até mesmo conseguir o TCLE.  

Ainda com relação ao TCLE é importante ressaltar que o mesmo era exigido na Resolução 

196/96 e continua mantido na Resolução 466/12. O consentimento informado é um tema 

muito estudado em ética e bioética e sua obtenção não garante, necessariamente que os 

pressupostos éticos de uma pesquisa estão sendo cumpridos.  O princípio de autonomia, 

descrito no Relatório Belmont de 1978, é formado pela compreensão e voluntariedade. A 

pessoa que tem uma limitação física (imaturidade, doença ou senilidade) que compromete sua 

capacidade de compreensão, é considerada como incompetente total ou parcial com relação à 

tomada de decisões. Se a limitação à voluntariedade estiver relacionada por barreiras sociais, 

econômicas ou culturais, a pessoa será considerada vulnerável (LORENZO, 2009). As 

questões econômicas também são fatores preponderantes nestes grupos, que vivem muitas 

vezes num contexto de pobreza, sem acesso à assistência de saúde, apresentando déficits 

educacionais, o que poderia inviabilizar sua participação nos estudos (CAPONI, 2004).  

A elaboração da nova Resolução de 2012 é importante no sentido de demonstrar uma 

preocupação com o aprimoramento de diretrizes éticas em pesquisa com seres humanos. 

Porém, algumas considerações ou ressalvas são apontadas por alguns pesquisadores.  Para 

Barbosa et al., (2014) mesmo com diferenças operacionais, o método na pesquisa em ciências 

humanas e sociais tem tanto mérito quanto o utilizado em pesquisa biomédica ou das ciências 

exatas. Os projetos podem exigir do parecerista e do CEP uma sensibilidade maior para que 

possa emitir o parecer.  Para Diniz (2010) ao lidar com diferentes abordagens em pesquisa o 

CEP demonstra que existe a identificação de aspectos éticos inerentes a cada metodologia 
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empregada em cada projeto, sem que isto incida diretamente sobre a acurácia e confiabilidade 

das técnicas de pesquisa utilizadas. De acordo com Gutierro e Minayo (2013) a grande 

questão implicada na nova resolução é que esta considera que a relação entre pesquisador e 

participante se constitui e se mantém sempre da mesma maneira. Nas Ciências Sociais e 

humanas ocorre uma interação entre os participantes e o pesquisador, não sendo os 

participantes simplesmente objetos de estudo. E esta convivência não pode ser prevista num 

protocolo de pesquisa. Para Novoa (2014) existem pontos que deverão ser elucidados e 

normas operacionais estabelecidas de modo a complementar a Resolução 466/ 2012.  

Sendo assim, supõe-se que as pesquisas no Brasil e no mundo atinjam proporções que vão 

além das evidências científicas. Os estudos sobre ética em Ciências Humanas não necessitam 

estar restritas apenas aos profissionais das Áreas Sociais, sendo tão importantes quanto os 

direitos humanos, pois propiciam proteção às pessoas consideradas vulneráveis, fomentando a 

ciência para o benefício comum (DINIZ e GUILHEM, 2008). As noções de Bioética 

ampliam-se para além do Código de Ética, sendo fundamentais no preparo dos profissionais 

desde sua formação básica (ALVES, et. al., 2008). As pesquisas desenvolvidas nas 

universidades devem propiciar um retorno às escolas, com soluções ou análises mais 

detalhadas sobre os focos de investigação, tornando-se assim ferramentas que poderão 

contribuir efetivamente para a melhoria das mesmas e das relações que se desenvolvem nestes 

ambientes (SANTOS e AZEVEDO, 2009). De acordo com Minayo (2011), o Brasil ocupa o 

13º lugar no ranking mundial em publicação de artigos científicos, correspondendo a 2.5% da 

produção científica mundial, demonstrando um crescimento de 10% ao ano, nos últimos 10 

anos. Mas, há muito ainda a crescer.  

Ressalta-se aqui que a preocupação com a vulnerabilidade das pessoas com deficiências não 

existe apenas no campo da investigação científica. Em termos de políticas públicas a 

preocupação com a inserção das PCD no mercado de trabalho é grande. Observa-se a 

permanência de algumas dificuldades de ingresso das PCD no mercado de trabalho, como por 

exemplo, a alocação deficitária de recursos disponíveis para desenvolver programas de 

emprego, utilização de critérios inadequados na realização de avaliações sobre o tema e a má 

distribuição de espaços físicos no ambiente de trabalho, que comumente assumem um caráter 

excludente. Necessário que os Órgãos responsáveis pelo gerenciamento destas políticas 

públicas de emprego mobilizem-se no sentido de assegurar as condições necessárias à 

acessibilidade ao trabalho (NATIONAL COUNCIL ON DISABILITY, 2002).  
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Pessoas com algum tipo de deficiência apresentam usualmente alguma dificuldade para 

locomover-se ou comunicar-se (BYNs ELI et al., 2005). O termo “acessibilidade” abrange 

não somente acesso a ambientes físicos, mas também envolve aspectos políticos, culturais, 

onde a inclusão, ou seja, a possibilidade de uma pessoa poder participar da sociedade em 

condições de igualdade e isenta de discriminação também devem ser consideradas (SILVA e 

CARDOSO, 2014). Para Pastore (2001) a inclusão apresenta três aspectos relevantes: a 

autonomia, a independência e a equiparação de oportunidades.  

Visando melhorar as condições de acessibilidade às PCD, em 2000 duas leis foram 

promulgadas: a de nº 10. 048 e a nº 10.098. Ambas tratam a acessibilidade como uma maneira 

de eliminar barreiras arquitetônicas e atitudes que possam impedir, retardar ou reduzir a 

inclusão social (SILVA e CARDOSO, 2014). Ainda com relação às políticas públicas, o 

Governo Federal lançou em 17 de novembro de 2011, através do Decreto n. 7612, reforçando 

seu compromisso com a Convenção da ONU, o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência – Viver sem Limite. Este plano tem a função de propiciar, utilizando-se de 

integração e articulações políticas, programas e ações conjuntas de modo a possibilitar o 

exercício pleno dos direitos das PCD. Prevê também recursos para que sejam desenvolvidas 

novas tecnologias, aprimorando recursos pré-existentes e qualificando espaços e serviços de 

áreas diversas como cultura e educação (BRASIL, 2011). 

1.5. Pesquisa com Gestores Institucionais  

No estudo realizado por Lorenzetti et al., (2014) com gestores institucionais, foi um consenso 

entre eles os desafios pertinentes às gestões em saúde, sendo para estes a tarefa de transformá-

los, uma prioridade. O estudo evidenciou como principais problemas o despreparo dos 

profissionais gestores, lentidão do sistema no processo de incorporar novas tecnologias de 

informação, além de dificuldades na gestão e organização do trabalho. No setor público, as 

barreiras legislativas que restringem a rapidez exigida nestes processos, a grande rotatividade 

de gestores nos setores federativos e a desmotivação foram apontados como fatores limitantes 

no ambiente institucional. No Brasil, ainda existe uma cultura que “ser gestor” se aprende na 

prática, ou seja, poucos são os que passam por um processo de formação e apreensão de 

conhecimentos básicos, de maneira a favorecer a eficácia e efetividade das gestões 

(AMARAL, 2011).  

Os gestores têm uma responsabilidade social, de tomar decisões, seguir orientações e linhas 

de ação compatíveis com fins e valores de uma sociedade (ASHLEY et al., 2003). Pesquisar 
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os gestores destas Instituições pode ser uma estratégia metodológica importante na tentativa 

de se identificar questões das mais variadas espécies. A forma como estes dirigentes tratam as 

questões que emergem diariamente, muitas nas quais eles são os protagonistas de várias 

iniciativas em seus municípios e até no país, pode nos ajudar a fornecer uma melhor 

compreensão das diretrizes e a forma de aplicar estas referidas ações, de maneira mais ampla. 

Incluir estes diretores pode ajudar a compreender sistemicamente todas estas nuances 

(DESLANDES, 2005). Logo, estudar a dinâmica dos gestores pode ser considerado uma 

abordagem eficaz, já que no Brasil muitas pesquisas são realizadas em Instituições Públicas 

(GUARIGLIA et. al. 2006). 

1.6. Pessoas com deficiência e seus cuidadores familiares 

As pessoas com deficiências usualmente apresentam limitações em suas vidas diárias. 

Dependendo das condições que estas pessoas vivenciem, o exercício de sua autonomia e 

participação social estará mais ou menos comprometido. Este comprometimento pode 

interferir ou prejudicá-lo sob aspectos cognitivo, psicológico e até ocupacional, podendo 

auxiliar para que vivencie alguma situação de exclusão social (WAGNER et al., 2010). A 

família, a sociedade e o Estado têm a responsabilidade de garantir que elas consigam ter 

acesso a oportunidades de maneira a desenvolver seus potenciais e o direito de receber 

tratamentos específicos necessários (BARBOSA et al., 2009). Dependendo da deficiência a 

pessoa poderá necessitar de cuidados diferenciados, assim como de um cuidador, função que 

na maioria das situações é assumida pelos pais (NEVES e CABRAL, 2008). O ato de cuidar é 

acompanhado via de regra por sentimentos de dúvida, medo, insegurança e incerteza 

(MILBRATH et al., 2008).   

Os cuidadores de crianças com deficiência frequentemente têm várias responsabilidades no 

tocante às incapacidades das mesmas. Os pais muitas vezes, têm problemas de saúde físicos e 

emocionais decorrentes da tentativa de conciliar os problemas crônicos que as crianças 

apresentam no dia-a-dia. Os impactos muitas vezes se refletem nas questões financeiras e 

funções da família (ROCHA et al., 2008). A mãe é geralmente o principal cuidador ou agente 

do cuidado da criança com deficiência (SANCHES e JÚNIOR, 2011; ALVARENGA et al., 

2008).  No contexto sociocultural familiar, parece ser determinado que a mulher seja a 

provedora dos cuidados às crianças e à família, aos idosos e doentes. Existe um legado de 

tradição, dedicação, abnegação, educação e solidariedade feminina, além da obrigação moral 

que é transmitida culturalmente às meninas da família e que as faz detentoras da função de 
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cuidadora principal da família. As mulheres recebem, pelo legado da dedicação, a 

responsabilidade de cuidar de todo o grupo familiar, como uma obrigação moral 

socioculturalmente construída (NEVES e CABRAL, 2008). 

A criança com deficiência, dependendo do grau de dependência desta, vai exigir cuidados 

redobrados (GAIVA et al., 2009).  Esta dedicação exclusiva das demandas referentes aos 

cuidados da criança com deficiência pode ocasionar um desgaste físico e emocional do 

cuidador. Alguns profissionais de saúde interagem quase que diariamente com os pacientes, 

seus familiares e demais profissionais envolvidos nos tratamentos. Em se tratando do 

atendimento às pessoas com deficiências, esta relação é maior, já que além dos outros 

profissionais de saúde e familiares, adicionam-se também os cuidadores, que muitas vezes 

acompanham os pacientes aos atendimentos. É, portanto, de suma importância que os 

profissionais de saúde sejam sensíveis a toda esta dinâmica familiar, no sentido de auxiliar no 

enfrentamento das dificuldades inerentes ao cuidar desta PCD. O estabelecimento de uma 

relação compartilhada de cuidados e decisões, respeitando a autonomia da mãe no cuidado e 

procurando envolver os demais integrantes da família são ações importantes e efetivas no 

sentido de auxiliar estes grupos (PINTO et al., 2014). Pessoas com deficiência, seus 

cuidadores e familiares interagem numa dinâmica complexa, repleta de variáveis e que 

necessita de um aprofundamento, de investimento em pesquisas sobre o tema. A aproximação 

do profissional de saúde desta realidade do cuidador familiar e da PCD é um desafio aos 

serviços de saúde, já que cada um tem uma visão diferenciada da vida, da relação saúde-

doença e o cuidado em si, mesmo compartilhando sob ponto de vista social, crenças e valores 

similares (LAGO e MARUYAMA, 2014).  

O avanço tecnológico e científico parece estar provocando um aumento da expectativa de vida 

das pessoas. Segundo Silva e Assumpção (2008) as pessoas ao viverem mais, estão 

paralelamente mais predispostas a apresentarem doenças crônicas, necessitando de cuidados 

constantes e que muitas vezes se agravam com o envelhecimento. De acordo com a OMS 

(2003) projetando-se para 2025, o Brasil terá cerca de 33,4 milhões de idosos. As pessoas 

com deficiência também apresentam quadro semelhante. A deficiência atualmente é 

proveniente da violência urbana, doenças crônicas, envelhecimento da população, etc. Além 

disso, vários movimentos políticos buscam a inclusão das PCD no âmbito social. É estimado 

que 15 % da população do mundo tenham algum tipo de deficiência (OMS, 2012). De acordo 

com pesquisa realizada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de São 
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Paulo, nos últimos dez anos, a expectativa de vida para as pessoas com deficiência intelectual  

passou de 35 para 55 anos (COLLUCCI, 2010). 

O Brasil está avançando lentamente na elaboração de políticas públicas para a população que 

envelhece. Mesmo assim, os pais de PCD têm dificuldade em encontrar instituições que 

assegurem os direitos à assistência destas na fase de envelhecimento, o que se configura como 

um grande problema (FIAMENGHINI JR e MESSA, 2007). A pessoa sofre os efeitos que 

decorrem do envelhecimento e da própria deficiência em si, num processo de “exclusão em 

dobro”. A população em geral recebe cuidados de seus filhos ou netos ao envelhecerem. Isso 

nem sempre acontece com as pessoas com deficiência (TAVARES, 2010). Estas, 

independentes da idade, têm algum grau de dependência para realizarem alguma de suas 

atividades rotineiras (TAKAMURA e WILLIANS, 2008). A família passa a cuidar deste 

familiar e ser a única forma de assegurar sua qualidade de vida (CAMARANO et al., 2010; 

ALVARENGA et al., 2008). O cuidado não se traduz apenas na ação de tomar conta ou 

preocupar-se com alguém, mas é voltar-se ao outro, no sentido interativo, de forma a ampliar 

a experiência de cada um, na construção de identidades, onde a plasticidade humana se 

estabelece. O cuidar é antes uma possibilidade de refletir sobre o idealizar e construir no outro 

(AYRES, 2004). 

1.6.1. O ato de cuidar 

O ato de cuidar está presente na história de todos os seres vivos (SANTOS, 2008). É 

comumente observado em todas as culturas, com grande variabilidade de formas de 

expressão, dependendo do contexto onde está inserido (ALARCAO, 2006). O cuidar ou tomar 

conta é um ato que visa assegurar a manutenção e perpetuação da vida (ABRANTES, 2003). 

Não é limitado ao aspecto puramente técnico ou somente à realização de um determinado 

procedimento, mas tem um caráter global de atitudes no sentido de atender o outro de forma 

digna. Pode envolver atitudes embasadas no conhecimento científico, pessoal, cultural, social 

entre outros, na tentativa de promover, manter ou até mesmo recuperar a saúde e a integridade 

humana (SÁ NETO e RODRIGUES, 2012).  O cuidado é uma condição da vida e uma 

atividade contínua que objetiva beneficiar da melhor forma possível a vida das pessoas, pois 

sem ele o homem deixa de ser humano, se desestrutura e pode morrer (BOFF, 2004; 

GUIMARÃES, 2008). Mesmo sem estar doente o ser humano necessita de cuidados 

(CAMPOS, 2005), pois o processo de geração de uma vida até seu término exige isso (PIRES, 

2009). Assim sendo, a prática do cuidar não é exclusividade de pessoas com algum tipo de 
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dependência, como idosos, crianças, pessoas com deficiências ou no caso de pessoas 

acometidas por doenças, estendendo-se, portanto a todas as pessoas (GUIMARÃES, 2008). 

Pode ser considerado como uma ação voltada ao auxílio de outra pessoa ou grupo, com 

necessidades e solicitações específicas, sempre no sentido de trazer melhora às condições de 

vida humana (RODRIGUES e MARIA, 2009). O ser humano nasce com potencial para cuidar 

do outro, ou seja, todas as pessoas têm capacidade de fazê-lo, de acordo com as situações em 

que a necessidade de cuidado estiver inserida (WALDOW, 1998). 

Em situações de doença ou dependência, o cuidado configura-se como fator preponderante 

para a melhora ou remissão do quadro, sendo no mínimo relacionado à melhora das condições 

de vida. Segundo Cruz e Hamdam (2008) cuidador é todo aquele que fornece algum tipo de 

apoio, seja ele de natureza física ou psicológica ao paciente, podendo ser uma pessoa da 

família ou alguém contratado que assume a responsabilidade de zelar pelo bem-estar de 

outrem. Os cuidadores nem sempre podem curar a pessoa que cuidam, mas sempre poderão 

minimizar, de alguma forma, o sofrimento daquela pessoa. O Ministério da Saúde (2008) 

explicita que o cuidado implica em atenção, zelo, cautela, carinho, encargo, missão, 

precaução e responsabilidade. É servir, é proporcionar ao outro, em forma de serviço, o 

resultado de suas capacidades, preparo e escolhas. Quanto à natureza, os cuidados podem ser 

informais, onde o serviço é prestado parcial ou integralmente por membros da família ou 

amigos a pessoas com dificuldades ou sem condições de cuidarem de si próprios) ou formais, 

sendo oferecido pelas agências do sistema de saúde, sendo, portanto, remunerados 

(PAPALÉO, 2002). 

Podemos, então, considerar duas modalidades de cuidado humano: a primeira acontece no 

subsistema informal (famílias, grupos de autoajuda e relações interpessoais) ou popular 

(curadores informais) no qual não há embasamento científico; a segunda é embasada em 

preparo profissional e nas instituições de saúde especializadas, em que todos os profissionais 

de saúde praticam o ato de cuidar do outro, de alguma maneira. Ainda com relação às 

famílias, Lacerda et al. (2010) refere que para que se efetive o cuidado em domicílio é 

necessária a interação entre o cliente, a família, o ambiente familiar e os cuidadores, 

propriamente ditos. Muitas vezes, por problemas financeiros alguns membros da família 

assumem a tarefa de cuidador (MOREIRA e CALDAS, 2007). A função de cuidador 

geralmente é assumida por uma única pessoa, especialmente as mulheres adultas e idosas. 

Geralmente a proximidade parental, física e afetiva são características determinantes na 

escolha do cuidador (DIOGO et al., 2005; ALVARENGA et al., 2008). Este dedica boa parte 
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de seu tempo em detrimento de outra pessoa, acarretando uma mudança em sua vida, mesmo 

quando este cuidado tem caráter temporário, estando sujeito a cansaço e sentimentos 

conflitantes que necessitam ser levados em consideração (KIPPER, 2006).  

Com o avanço dos recursos na medicina, fisioterapia e demais áreas da saúde, a pessoa com 

deficiência tem tido aumento em termos de sua expectativa de vida, incidindo diretamente na 

necessidade de se promover ações públicas no sentido de suprir as solicitações e cuidados 

pertinentes a estes grupos (BRACCIALLI et al., 2012).  

As pesquisas com cuidadores necessitam ser fomentadas, de maneira a suscitar o interesse do 

governo na elaboração de políticas públicas efetivas destinadas a estes grupos (SCHWANKE; 

FEIJÓ, 2006). Para Pugginai e Silva (2009) o cuidar do outro envolve questionamentos éticos 

importantes tanto com relação aos cuidadores profissionais e sua relação com os pacientes, 

como com as famílias destes, já que ser ético decorre de uma intersecção de fatores que são 

estar centrado na relação, o grau de envolvimento, observar a comunicação não verbal, gostar 

do que se faz, a otimização do tempo disponível e o respeito à autonomia do paciente, da 

melhor maneira possível. O cuidado tomado como proposta ética é uma atitude, ou seja, é a 

forma como a pessoa baseia suas relações sejam elas com o outro ou consigo própria 

(ZOBOLI, 2007).  

1.6.2. Bioética de cuidados: os estudos de Carol Gilligan  

A ética do cuidar está presente na ética contemporânea, pois salienta as emoções e as relações, 

contrapondo-se de certa maneira, à justiça e ao pensamento ético, cujo enfoque é nos 

princípios e direitos propriamente ditos. Pode ser considerada como pertencente ao campo da 

ética normativa, onde ação é definida por uma regra, classificando as pessoas como boas ou 

más (VON ZUBEN, 2012). O cuidar compreende tudo aquilo que fazemos de maneira a 

manter ou reparar algo em nosso corpo, nós mesmos ou o todo à nossa volta, de forma que a 

vida de alguém possa ter o máximo de qualidade possível (TRONTO, 1993). É antes a 

capacidade de assumir responsabilidades, numa relação em que a vulnerabilidade do outro é 

reconhecida (VON ZUBEN, 2012). Com relação ao qual seria o foco do cuidar ou do 

cuidado, Carol Gilligan (1982) refere em seu trabalho que o desenvolvimento moral das 

mulheres é diferente dos homens. As mulheres possuem estratégias diferentes do raciocínio 

moral ao buscar soluções para questões desta natureza. Para a pesquisadora os homens 

estabelecem relações de distância afetiva e as mulheres são naturalmente mais predispostas a 

cuidar do outro. Este padrão perdura nas mulheres até a fase adulta, onde elas tendem a 
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preservar as relações, enquanto os homens as colocam num plano secundário. Esta divisão de 

perspectivas estabelece também os padrões de relação ética (MARINHO, 2004).  

Antes de Carol Gilligan (1988), Kohlberg (1981) já havia estabelecido alguns paradigmas 

acerca da maturidade moral. Este autor, baseado em observações de natureza empírica, 

explicita o processo de desenvolvimento moral da infância até a fase adulta, propondo o 

cuidado e a responsabilidade como uma referência no sentido de compreender o 

desenvolvimento da moralidade. A crítica de Gilligan aos estudos de Kolhberg referem-se a 

estes terem sido realizados exclusivamente com homens, subavaliando as mulheres no ato de 

cuidar e no interesse na manutenção das relações interpessoais. Assim, para Kolhberg, as 

tomadas de decisões de ordem moral nas mulheres são embasadas no desejo de agradar ou 

obter o reconhecimento de outras pessoas (CÂMARA e ANDRADE, 2014). Para Von Zuben 

(2012) Gilligan observou que os estudos de Kohlberg haviam sido feitos apenas com homens, 

podendo demonstrar um viés pautado numa reflexão ética sob a ótica masculina. Algumas 

pessoas pautam suas decisões éticas amparados nos princípios de igualdade, imparcialidade, 

justiça e direitos, enquanto outras na perspectiva do cuidado, onde antes dos princípios de 

direitos e justiça existe uma necessidade de se preservar as relações, no sentido de diminuir o 

impacto de possíveis confrontos. É implícito à moral não ser injusto para com o outro e não 

abandonar ninguém que esteja em situação de necessidade de cuidados (GILLIGAN, 1982).  

A partir dos estudos de Gilligan, puderam ser estabelecidas diferenças entre a ética do cuidado 

e os parâmetros éticos principialistas. Estes defendem as concepções sob aspecto individual, 

onde a pessoa é por essência autônoma e racional, parecendo colocar em segundo plano o 

aspecto emocional das relações. A ética do cuidado já versa que o indivíduo é antes de tudo 

um ser que se relaciona e estabelece assim, uma reciprocidade com o outro; fundamentada na 

relação entre o afetivo, o racional e o cognitivo. Basicamente é estar disponível às solicitações 

e necessidades do outro (VON ZUBEN, 2012). Para Câmara e Andrade (2014) a grande 

repercussão ocorrida às críticas elaboradas por Gilligan, deve-se principalmente pela 

pesquisadora ter colocado luz à temática do preconceito e discriminação quanto ao gênero e à 

pretensa universalidade preconizada por Kolhberg.  

A mais importante contribuição de Carol Gilligan na construção deste conceito de cuidado, 

reside no fato dela ter reconhecido aspectos complementares existentes entre as diferentes 

vozes morais identificadas por ela e que deram origem à ética do cuidado e a de princípios e 

direitos, onde ambas podem ser integradas em uma teoria moral. Apesar de ter sido acusada 
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de defender uma ética feminina, estereotipando a mulher como que “nascida para cuidar”, o 

objetivo principal de seu trabalho foi contribuir para que a sociedade patriarcal pudesse se 

transformar e ceder espaço efetivo para que mulheres e homens se desenvolvessem, na 

perspectiva básica de abordar problemas morais por ambos e conciliar princípios e direitos, 

embasados em justiça, sob um enfoque que se origina da ligação com os outros e que fomenta 

o cuidado interpessoal responsável (KUHNEN, 2014).  

O presente trabalho teve como objetivo refletir como a ética e a bioética vêm sendo abordadas 

nos estudos realizados com cuidadores de PCD física, mental, sensorial ou múltipla realizadas 

em instituições especializadas. As pesquisas desenvolvidas pelas universidades devem 

fomentar a elaboração de análises mais detalhadas sobre os focos de investigação, tornando-se 

assim ferramentas que poderão contribuir efetivamente para a melhoria da qualidade dos 

estudos (SANTOS e AZEVEDO, 2009).  
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2. OBJETIVOS 

2.1.  Geral 

Descrever e analisar criticamente como as instituições de atendimento especializado, por meio 

de seus representantes legais e os familiares cuidadores principais da pessoa com deficiência 

percebem e avaliam a participação de crianças, jovens e adultos em pesquisas científicas e o 

que conhecem a respeito dos procedimentos legais referentes aos aspectos éticos. 

2.2.  Específicos 

• Realizar revisão de literatura sobre o tema do estudo, com busca nas principais bases de 

dados indexadas; 

• Identificar qual o conhecimento dos participantes sobre os princípios éticos/ bioéticos nas 

pesquisas envolvendo grupos vulneráveis e como esses princípios são considerados e 

aplicados pelos pesquisadores, na percepção dos entrevistados; 

• Investigar como e se aconteceu o feedback aos participantes (cuidadores, representantes 

legais das instituições, PCD) após a finalização dos estudos; 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1. Tipo de estudo 

Para desenvolvimento da pesquisa, foi realizado um estudo tipo survey, exploratório 

descritivo de abordagem qualitativa, utilizando-se os recursos do questionário com perguntas 

fechadas e da entrevista semiestruturada, gravadas e transcritas para o formato de texto.  

O estudo tipo “survey” é feito com amostra de pessoas, onde os fatos psicossociais ou 

opiniões (enquetes) são mensurados. As questões levantadas podem ser analisadas, 

propiciando eventuais intervenções na população (TURATO, 2005). Diferente da pesquisa de 

censo, que se refere à enumeração de uma população, a pesquisa de survey examina uma 

amostra da mesma (BABBIE, 1999). O levantamento de literatura realizado na fase inicial 

desta pesquisa foi utilizado para contextualização e estabelecimento de parâmetros 

fundamentais ao estudo em questão. Além disso, este levantamento prévio suscitou 

pressupostos com relação à inadequada apresentação do TCLE aos participantes dos estudos 

ou à ausência do mesmo. Não foi observada nos estudos analisados a menção com relação ao 

fornecimento dos benefícios pós-pesquisa ou mesmo devolutivas aos cuidadores ou gestores 

institucionais. Este estudo buscou analisar também a presença ou não destas situações tanto 

nos questionários como nos relatos das entrevistas. 

De acordo com Babbie (1999) o survey pode ter três finalidades:  

(a). Descrição: a preocupação do pesquisador é na distribuição dos dados coletados e não no 

porquê da distribuição. 

(b). Explicação: busca explicar a distribuição 

(c). Exploratória: utilizado numa investigação inicial sobre algum tema, na tentativa de 

identificar elementos importantes, apresentando novas possibilidades que podem permitir 

novos desdobramentos futuros sobre o tema.  

A pesquisa exploratória pode explicitar determinado tema e envolver levantamento 

bibliográfico e entrevistas com pessoas relacionadas ao tema de estudo (GIL, 2008).  

Na presente pesquisa foi analisada uma parcela populacional, onde se buscou a distribuição, 

explicação e a respectiva amostra que possibilitasse analisar criticamente a maneira como são 

abordados os princípios éticos e normas do Comitê de Ética em Pesquisa nos estudos 
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realizados com cuidadores familiares de crianças e jovens até 18 anos de, que frequentam 

instituições de atendimento especializado. Importante salientar que as amostras coletadas não 

são representativas nem de Portugal e nem do Brasil, servindo apenas como base para a 

análise crítica e discussão sobre o tema do estudo. 

3.2. Delineamento da pesquisa 

A coleta de dados ocorreu em dois países, Portugal e Brasil. Esta pesquisa foi delineada da 

seguinte forma: 

1ª etapa: Revisão de literatura 

Realizada ampla revisão de literatura científica nacional e internacional disponível, a partir do 

ano de elaboração da Resolução 196/96 da CONEP, ou seja, de 1996 até 2014, sobre 

participantes em pesquisas científicas envolvendo pessoas com deficiência, seus cuidadores 

principais e os representantes legais de instituições. 

2ª etapa: Encaminhamento do projeto ao Comitê de Ética (Brasil e Portugal) 

No Brasil, o projeto foi inicialmente encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

com as informações pertinentes ao mesmo, para verificação. Somente após a emissão do 

Parecer Consubstanciado do CEP (Anexo 7.3) autorizando o estudo, foram iniciadas as etapas 

subsequentes, descritas nos próximos itens. Não foi necessário o envio do projeto à Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).  

Posteriormente, em Portugal, o projeto foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP). Foi realizada uma reunião 

presencial com um membro do CEP que solicitou informações complementares referentes aos 

questionários aplicados. As informações foram encaminhadas pela pesquisadora e após 30 

dias, foi emitido o parecer favorável (anexo 7.4). 

Na FMUP, em Portugal existe o Serviço de Bioética e Ética Médica e a Associação 

Portuguesa de Bioética (APB), cujas funções principais são a emissão de pareceres técnicos 

no que diz respeito a temas de bioética e biodireito, designadamente nas áreas de ensaios 

clínicos de medicamentos para uso humano, investigação em seres humanos e em animais, 

dilemas éticos presentes nas práticas clínicas, ética profissional, testes genéticos, políticas de 

saúde e biolegislação. Ocorre, portanto uma colaboração com as Comissões de Ética em 

Saúde de várias instituições, como hospitais e centros de atendimento à saúde, assim como 
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Ordens e outras Associações profissionais, Entidades reguladoras da Saúde e Assembleia da 

República (APB, 2015). 

3ª etapa: Estudo piloto 

Realizado estudo piloto no Brasil com cinco cuidadoras, de forma a mensurar a acurácia dos 

instrumentos que foram utilizados e a realização de adequações necessárias. As cuidadoras 

foram convidadas verbalmente pela pesquisadora a participar do estudo. O objetivo do 

trabalho foi explicado detalhadamente e entregue o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) às participantes. Pela dificuldade observada na leitura do TCLE pelas 

mesmas, a pesquisadora procedeu à leitura em voz alta, num ritmo lento, das perguntas e 

termos. A voluntária cuidadora recebeu a cópia do termo para acompanhamento da leitura. O 

mesmo foi assinado, onde uma cópia ficou com a voluntária e a outra com a pesquisadora. O 

questionário com perguntas fechadas foi feito verbalmente e logo após foi feita a entrevista 

com perguntas abertas, gravadas, categorizadas e analisadas. Mediante as respostas obtidas, 

foi feita pela pesquisadora a adequação das questões fechadas e abertas, de forma a sanar as 

dificuldades observadas durante a aplicação do questionário e a gravação da entrevista e 

viabilizar o instrumento que foi utilizado.  Os dados obtidos neste estudo piloto não foram 

considerados na amostra afinal. 

4ª etapa: Coleta de dados  

Após a readequação dos instrumentos de coleta, a pesquisa foi realizada em duas fases 

distintas: a primeira em Portugal e a segunda no Brasil. A coleta foi distribuída em duas fases: 

Fase I: Em Portugal, especificamente na cidade do Porto, foram utilizados os mesmos 

instrumentos de coleta (questionários e entrevistas semiestruturadas). Primeiramente a 

pesquisadora submeteu o projeto ao Comitê de Ética e Pesquisa do Departamento de Bioética 

da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP). Após aprovação do projeto 

pela comissão e emissão do parecer favorável (anexo 7.4) a pesquisadora convidou as 

instituições que prestavam atendimento especializado a pessoas com deficiência por telefone 

e/ou por agendamento de visita para apresentação do projeto. Inicialmente o questionário seria 

autoaplicável e distribuído pelo gestor institucional. Foi estipulado à instituição um prazo para 

resposta de aceite ou não na participação no estudo, de até 02 meses após o recebimento dos 

documentos. Pela resistência referida pelos gestores em distribuir e monitorar o 

preenchimento dos questionários pelo cuidador e pela dificuldade observada no piloto no 
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Brasil, na leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), a pesquisadora 

procedeu à leitura do TCLE e perguntas do questionário às cuidadoras portuguesas, em voz 

alta, num ritmo lento. Cada participante recebeu uma cópia do TCLE (anexo 7.7) e 

questionário (anexo 7.5) e pôde acompanhar a leitura. Concomitante a esta ação, foi entregue 

também ao participante cópia do parecer favorável emitido pelo Comitê de Ética da FMUP e 

o TCLE ao sujeito de pesquisa (cuidadoras portuguesas), para serem devidamente assinado. 

As Instituições também receberam a Carta de Informação, cópia do TCLE ao sujeito da 

pesquisa, cópia do parecer do Comitê de Ética. O TCLE à instituição (anexo 7.8) foi entregue 

e assinado pelo representante legal. 

Nas Instituições da cidade do Porto, a faixa etária frequentadora é maior de 18 anos. As 

crianças e jovens até 18 anos frequentam as escolas regulares, onde estudam, realizando seus 

atendimentos terapêuticos em horários e locais diferenciados. Portanto, a faixa etária do 

estudo foi composta por cuidadoras de adultos com deficiência maiores de 18 anos.  

Fase II: No Brasil, primeiramente foi feito um convite às instituições de São Paulo e Região 

Metropolitana para participação no estudo. O convite foi feito por telefone e/ou por 

agendamento de visita para apresentação do projeto e documentos pertinentes (termos, 

pareceres e instrumentos de coleta de dados). Posteriormente ao aceite, a pesquisadora foi até 

a instituição participante em dia, local e horário pré-agendado e aplicou o questionário com 

perguntas fechadas aos cuidadores familiares que aceitaram participar do estudo. Inicialmente 

o questionário seria autoaplicável e distribuído pelo gestor institucional. Assim como em 

Portugal, os gestores institucionais apresentaram resistência em distribuir e monitorar o 

preenchimento dos questionários para o cuidador e pela dificuldade observada no piloto na 

leitura do TCLE, a pesquisadora procedeu à leitura da Carta de Informação (anexo 7.1), 

TCLE ao sujeito da pesquisa (anexo 7.7) e perguntas do questionário (anexo 7.5) às 

cuidadoras brasileiras, em voz alta, num ritmo lento. Cada participante recebeu uma cópia do 

termo e questionários e pôde acompanhar a leitura. Concomitante a esta ação, foi entregue ao 

participante a Carta de Informação e cópia do parecer consubstanciado do CEP (7.3). O TCLE 

ao sujeito de pesquisa foi entregue após leitura em voz alta, para ser devidamente assinado. 

As Instituições também receberam a Carta de apresentação, Carta de encaminhamento emitida 

pela orientadora (anexo 7.2), cópia do TCLE ao sujeito da pesquisa e do parecer do CEP. 

Entregue o TCLE à Instituição (7.8), o qual foi devidamente assinado pelo representante 

legal. 
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5ª etapa: Análise dos questionários e transcrição das entrevistas realizadas nos dois países. 

Estas foram transcritas para o formato de texto, de acordo com os critérios de análise de 

conteúdo de Bardin (2006, p38). A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise 

de informações, que busca por meio de procedimentos sistematizados e de forma objetiva 

descrever o conteúdo das mensagens, procurando desta forma inferir conhecimentos 

referentes às condições de produção ou recepção, utilizando-se de indicadores qualitativos e 

quantitativos. As fases da análise de conteúdo são:  

1. Pré-análise: organização do material coletado, realizado por meio de quatro partes: leitura 

flutuante (primeiro contato com o material), escolha dos documentos a serem analisados, 

formulação de hipóteses e objetivos, referenciação dos índices e determinação dos 

indicadores, por meio de recortes de texto nos documentos de análise.  

2. Exploração do material: definição das categorias e identificação das unidades de registro e 

de contexto. É a fase de descrição analítica. A codificação, classificação e categorização são 

básicas nesta fase. 

3. Tratamento dos resultados, inferência e interpretação: Ocorre o tratamento dos resultados 

e o destaque das informações para análise. É o momento da análise reflexiva.  

Os critérios de inclusão e exclusão estão descritos na sequência. 

 

3.3 Participantes 

Uma parcela dos dados foi obtida durante o doutorado sanduíche da pesquisadora em 2014 

realizado na cidade do Porto, Portugal e no Brasil, especificamente na cidade de São Paulo e 

região metropolitana. Em ambos os países o estudo foi realizado com gestores de instituições 

que prestam atendimento especializado às pessoas com deficiência e os cuidadores (as) 

familiares principais destas pessoas. No Brasil foram selecionados os (as) cuidadores (as) 

familiares principais de crianças e jovens até 18 anos com diagnóstico de deficiência 

intelectual, física, sensorial ou múltipla. Em Portugal não houve este limite de idade, pois nas 

instituições portuguesas esta faixa etária encontra-se nas escolas, frequentando as instituições 

apenas os considerados adultos (acima de 18 anos). Qualquer frequentador destes locais com 

menos de 18 anos é representado como exceção. 
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Em Portugal, especificamente na cidade do Porto, o primeiro contato foi feito por e-mail pela 

orientadora deste estudo junto ao Departamento de Bioética da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto, encaminhado ao coordenador do departamento, Professor Doutor Rui 

Nunes, solicitando parecer sobre a possibilidade de se realizar o doutorado sanduiche na 

referida Universidade. Após o aceite, a orientadora brasileira e a pesquisadora procederam aos 

trâmites para que o estágio se concretizasse no primeiro semestre de 2014, como de fato 

ocorreu. 

Em São Paulo e região metropolitana os contatos foram feitos exclusivamente pela 

pesquisadora, assim como todos os ajustes de tempo e agendamentos pertinentes.  

3.3.1. Critérios de inclusão e exclusão 

Os critérios de inclusão para as instituições e seus representantes foram: 

a. Estar registrada legalmente como instituição de atendimento especializado; 

b. Prestar atendimento ou serviço de acompanhamento aos seus frequentadores; 

c. A Instituição e/ou seu Representante legal deve ter participado de pesquisas científicas nos 

últimos três anos. 

Para os cuidadores, os critérios de inclusão deverão compreender: 

a. Ser membro da família, como mãe, pai, irmão, avó, tia ou outro; 

b. Ter idade superior a 18 anos; 

c. Ter participado de pesquisas científicas nos últimos três anos respondendo questionários ou 

entrevistas sobre a pessoa com deficiência sob seus cuidados ou ter permitido procedimentos 

de avaliação ou tratamento ao mesmo com finalidade de pesquisa; 

d. Ser o cuidador principal há pelo menos 06 meses da pessoa com deficiência física, mental, 

sensorial ou múltipla diagnosticada por equipe médica, que frequente regularmente uma das 

instituições participantes para tratamento ou acompanhamento nas áreas de educação, saúde 

ou psicologia. Reiterando que no Brasil os participantes foram os (as) cuidadores (as) de 

crianças e jovens com deficiências até 18anos e no Porto (Portugal) não houve limite de 

idade. 
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Os documentos (carta de apresentação, aceite do projeto pelo CEP, modelos dos TCLE aos 

sujeitos da pesquisa e à instituição, modelos de questionários) foram encaminhados por e-mail 

ou entregues pessoalmente pela pesquisadora em dia, horário e local pré-agendado com a 

instituição. Todas responderam dentro do prazo (até dois meses após recebimentos dos 

documentos), tanto com o aceite como com a negativa. Nos locais que não tinham 

especificado no site oficial do município nenhuma instituição prestadora de atendimento às 

PCD, a pesquisadora entrou em contato com a prefeitura local para solicitar informações 

sobre centros de atendimento relacionados a estes serviços.  

3.4. Local 

Os locais de coleta de dados foram instituições que prestam atendimento às PCD, situadas na 

cidade de São Paulo / região metropolitana e na cidade do Porto (Portugal). Em São Paulo, 

das 26 instituições contatadas, 13 aceitaram participar do estudo, sendo que no Porto 

(Portugal) das 06 instituições contatadas apenas três aceitaram. 

3.4.1. Caracterização dos locais de coleta de dados 

São Paulo e região metropolitana (BRASIL) 

A região Metropolitana de São Paulo é formada por 39 municípios (IBGE, 2011). Segundo o 

IBGE (2010) São Paulo tem 41.262.199 habitantes, possuindo 645 municípios e a chamada 

Região Metropolitana de São Paulo ou Centro Expandido compreende 39 municípios, com 

população de 20. 309. 647 habitantes. Nem todos os municípios têm centros de atendimento 

terapêutico especializado destinado às PCD. Foram, portanto, contatadas por telefone e e-mail 

26 instituições, 01 em cada município. Destas, 13 instituições aceitaram participar do atual 

estudo. 

Cidade do Porto (PORTUGAL) 

Situada ao norte de Portugal, na margem direita do rio Douro, a cidade do Porto é a segunda 

maior de Portugal. Possui zona urbana com mais de 1,3 milhões de habitantes. Apresenta 

237.559 de habitantes (INE, 2011), numa área de 41,66 km2. A língua oficial é o português. 

Possui várias universidades e entre elas está a Universidade do Porto (UP), que mantém 

convênio com a Universidade Presbiteriana Mackenzie para intercâmbio. É considerada 

centro de excelência de ensino e de investigação e possui a maior Universidade do país (em 

quantidade de cursos e alunos), destacando-se pelos avanços tecnológicos e científicos. 



71 
 

A Universidade do Porto (UP) é considerada a maior instituição de investigação portuguesa, 

sendo a melhor classificada em nível mundial (entre as 400 melhores do mundo). A cidade do 

Porto desenvolve um trabalho contínuo no sentido de melhorar a conscientização para os 

direitos das pessoas com deficiências, especialmente com relação à acessibilidade e 

mobilidade, com destaque para escolas, serviços de transporte, destacando-se o metrô e 

automóveis. Oferece variados recursos naturais, desportivos, rede de transportes públicos, 

metrô, hospitais e unidades locais de saúde (PORTOTURISMO, 2013). Possui vários cursos, 

entre eles o de medicina. 

A Faculdade de Medicina da UP constituiu o Serviço de Bioética e Ética Médica em 1996, 

com funções principais o ensino (mestrado e doutoramento) e promoção de investigações na 

área da bioética, ética médica, ética e gestão da saúde, ética e educação, cuidados paliativos, 

biopolítica, ética, ambiental e biodireito. Suas atividades principais são embasadas na emissão 

de pareceres sobre projetos de investigação em seres humanos (incluindo ensaios clínicos de 

novos medicamentos) e em animais. Para alcançar estes objetivos foi criado um Centro de 

Documentação na área da bioética (Serviço de Bioética e Ética Médica) onde professores, 

estudantes (de mestrado e doutoramento) e investigadores de outras instituições podem 

consultar os títulos mais relevantes da atualidade, neste e noutros domínios científicos. O 

referido Serviço da Faculdade de Medicina do Porto dedica-se desde a sua fundação ao ensino 

e investigação da Bioética e Ética Médica, sendo focadas também outras áreas científicas e de 

intervenção social, como integração de pessoas com deficiência e também ética animal e 

ambiental.  

O Departamento já recebeu vários prêmios incluindo o Prémio de Mérito Científico Maria 

Cândida da Cunha, atribuído pelo Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das 

Pessoas Portadoras de Deficiência para o melhor projeto na área da reabilitação em 2000, 

“Reabilitação da Criança Surda” e está afiliado, assim como seus membros a diversas 

organizações em Portugal e outros países dedicados ao ensino e estudo da ética e bioética 

(APB, 2015). O Departamento de Ciências Sociais e Saúde da FMUP têm atualmente como 

diretor, o Prof. Dr. Rui Nunes, médico, autor de mais de 20 livros sobre temas relacionados à 

bioética, saúde, cultura e sociedade (NUNES, 2013).    

A Associação Portuguesa de Bioética (APB) foi fundada em julho de 2002 por um grupo de 

especialistas nesta área do conhecimento. O papel do Serviço de Bioética e Ética Médica foi 

decisivo para a criação e desenvolvimento desta associação. Os seus objetivos principias são a 
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investigação, promoção e a difusão da bioética tanto no âmbito da ciência como em 

intervenção social. Tem participação efetiva na organização anual do Congresso Nacional de 

Bioética e do Observatório Português de Bioética.  

Dada a relevância do referido departamento justifica-se a escolha da FMUP para 

desenvolvimento de parte do estudo em questão. 
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4. RESULTADOS e DISCUSSÃO 

Na revisão de literatura realizada e atualizada até 2014 foram encontrados poucos artigos que 

fizessem a discussão ou reflexão bioética a partir da Resolução 466/2012, que veio substituir a 

196 de 1996. Podemos destacar os trabalhos de Novoa (2014), Barbosa (2014) e Gutierro e 

Minayo (2013), os quais referem que na Resolução 466/2012 os princípios bioéticos presentes 

no documento 196/96 foram conservados, porém apresentam ressalvas. As pesquisas das 

áreas humanas e sociais são, para esses autores, tão relevantes quanto àquelas desenvolvidas 

nas áreas biomédicas (NOVOA; BARBOSA; 2014). A relação entre pesquisador e 

participante é variável, sendo impossível ser prevista num protocolo de pesquisa (GUTIERRO 

E MINAYO, 2013). Para Carvalho e Machado (2014) as discussões oriundas dos estudos 

sociais das ciências não parecem tão relevantes, no que os autores denominam de “guerra das 

ciências”, onde a força motriz parece estar alicerçada na tentativa de se manter a hegemonia 

na regulação do saber científico e no controle sobre agências de incentivo à pesquisa, redes e 

circuitos editorias. Ocorre uma tentativa de se impor os domínios do aspecto biomédico para 

todo o campo científico, como se este fosse a detentor da validação universal de estudos. 

Considerando, portanto, as discussões sobre a mudança na resolução que rege no Brasil os 

trâmites éticos e bioéticos, as diferentes modalidades de pesquisa parecem não ser 

contempladas neste único documento, merecendo reflexões acadêmicas e reajustes futuros.  

A coleta de dados foi realizada, por conta do doutorado sanduíche, em dois momentos 

distintos. A primeira em 2014, na cidade do Porto, Portugal e a segunda no Brasil, em São 

Paulo e Região Metropolitana. A coleta em duas cidades pertencentes a dois países objetivou 

suscitar a análise crítica reflexiva sobre as abordagens bioéticas presentes em cada continente, 

sobre as semelhanças ou diferenças observadas ou não nas duas realidades investigadas. Em 

ambos os países a amostra não foi representativa, e nem era o objetivo inicial a análise 

comparativa entre os dois países. Por isso, a apresentação dos resultados será realizada em 

partes separadas, sendo a primeira referente aos dados obtidos em Portugal e na segunda parte 

os coletados no Brasil.  

O questionário foi composto por 25 questões, sendo que a nº 1 é referente ao código de 

identificação (cuidador ou gestor); as de nº 02 à 08 correspondem à  caracterização da 

amostra; nº 09, 10, 13, 14 e 15 relacionam-se ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), as de nº 11, 12 e 17 às questões referentes à compreensão dos objetivos do trabalho; 

a 16 especifica a carta de aceite do Comitê de Ética em Pesquisa, a 18 e 19 corresponde  à 

voluntariedade da participação, 20 e 21 são específicas à  vulnerabilidade do participante e 
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finalmente as de nº 22 e 23 referem-se aos benefícios e ou devolutivas do pesquisador ao 

participante do estudo. As questões 24 e 25 do questionário correspondem respectivamente ao 

questionamento sobre aceitação em participar da entrevista e autorização para contato por 

telefone ou e-mail para marcação das mesmas em dia local e horário pré-agendado. Em 

Portugal a seleção dos participantes foi feita pelo gestor e a marcação dos horários pela 

pesquisadora, após a instituição fornecer os contatos. No Brasil os contatos e a marcação dos 

horários das entrevistas foram feitas pela instituição participante. Os cuidadores foram 

representados pela letra “C” e os gestores pela letra “G”, numerados sequencialmente. 

Mediante o relato das entrevistas semiestruturadas realizadas tanto em Portugal como no 

Brasil e de acordo com a análise de Conteúdo de Bardin (2006), foram criadas categorias. 

Devido às diferenças culturais e de quantidade de participantes das duas amostras, as 

categorias apresentam algumas particularidades. Em Portugal foram dispostas da seguinte 

forma: para os cuidadores (C) os núcleos temáticos foram quatro: (A) Decisão sobre 

participação nos estudos, (B) Compreensão dos objetivos da pesquisa, (C) Feedback sobre os 

resultados da pesquisa e (C) Aplicabilidade para o participante ou instituição. Para os 

gestores (G) excluiu-se a categoria “compreensão dos objetivos da pesquisa”, tendo, portanto, 

três itens a serem discutidos: (A’) Decisão sobre participação nos estudos, (B’) Feedback 

sobre os resultados da pesquisa e (C’) Aplicabilidade para o participante ou instituição.  

Com relação aos cuidadores, no Brasil foi substituída, na categoria B, “compreensão dos 

objetivos da pesquisa”, por “expectativa com relação ao atual estudo”. As demais categorias 

permaneceram idênticas tanto para cuidadores como para gestores. 

As duas populações (Portugal e Brasil) apresentam inúmeras semelhanças em termos de 

respostas aos questionários e as mesmas podem ser evidenciadas pelas transcrições das 

entrevistas realizadas. Porém, as diferenças existentes no número de participantes, idade dos 

sujeitos e cultura dos dois países impossibilitam que seja feita uma análise comparativa 

efetiva. Serão apresentadas as principais características de ambas as amostras, na tentativa de 

demonstrar a necessidade de se ampliar as observações e cuidados na realização de pesquisas 

junto aos cuidadores familiares de PCD, independente do contexto aonde este estudo se 

desenvolva, se tratando muito mais de uma postura ética na pesquisa do que um protocolo 

inerente a uma população específica.  

Em ambos os países, os procedimentos pertinentes à fase de contato inicial com as 

instituições, desenvolvimento (questionários e entrevistas semiestruturadas) e forma de 
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análise dos dados obtidos foram idênticos. As entrevistas foram realizadas individualmente 

em dia, local e horário pré-agendados, nas dependências das instituições participantes, 

condizente com a disponibilidade dos entrevistados. Apenas os cuidadores familiares 

principais responderam ao questionário e entrevistas. Os gestores institucionais participaram 

da entrevista, gravada. 

 É importante assinalar que este atual estudo buscou esclarecer sobre a participação dos 

cuidadores familiares e gestores em pesquisas com relação aos aspectos éticos e bioéticos e 

que foi observada, também, grande diversidade em termos dos temas estudados anteriormente 

e dados obtidos nestas referidas pesquisas. Estes pontos não foram considerados nestes estudo 

por não serem foco do mesmo.  

4.1. CIDADE DO PORTO (PORTUGAL) 

Parte I: Questionários 

4.1.1 Análise dos Questionários (Questões de 01 a 08) 

A questão 01 refere-se ao código de identificação da cuidadora, identificado pela letra (C). 

A amostra foi de conveniência e não representativa da cidade do Porto, Portugal. Foram 

contatadas 06 instituições da região do Porto e entre elas, 03 se dispuseram a colaborar com o 

estudo. Na fase inicial foram convidados a participar 14 cuidadores. Após análise dos 

questionários foram incluídos apenas 10 para a segunda fase do trabalho, os quais atendiam 

aos critérios de inclusão propostos e coletados a partir das questões 4, 5, 7 e 8: 

A faixa etária predominante na cidade do Porto, Portugal esteve entre 61 e 70 anos de idade. 

Em Portugal, diferente do Brasil, não foi possível aplicar o questionário e entrevistar 

cuidadores familiares de crianças e jovens até 18 anos. Estes no Porto frequentam a escola e 

excepcionalmente serão encontrados em instituições. Nestes locais, especificamente os 

frequentadores são adultos, muitos deles já com mais de 40 anos. Esta pode ser uma das 

razões da idade mais avançada observada nos cuidadores familiares observada nas instituições 

participantes deste estudo. Todas as cuidadoras eram mães (Questão 07) e referiram cuidar de 

seus filhos desde o nascimento. A maioria, ou seja, 07 cuidadoras estavam na faixa etária 

entre 61 e 70 anos; todas (10) eram mães e cuidavam do (a) filho (a) desde o nascimento. 

Estes dados corroboram com Amendola et al., (2008) onde os autores referem que as 
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mulheres adultas e idosas são as principais cuidadoras de pessoas, independente destas terem 

ou não deficiências. 

Em Portugal, assim como nos demais países da Europa do Sul, a família é a principal 

prestadora (informal) de cuidados, já que a ajuda formal pode ser considerada reduzida. Num 

momento de crise financeira e econômica, onde se observa uma eliminação de despesas no 

setor público de saúde, as famílias portuguesas, principais cuidadores informais, 

desempenham papel importante no sentido de garantir proteção às pessoas que necessitam de 

cuidados de longa duração, sejam por motivos de incapacidade ou doença crônica (PEGO, 

2013). 

A seguir serão descritos os resultados obtidos com aplicação do questionário aos cuidadores. 

As respostas baseiam-se nas experiências vivenciadas pelos mesmos em pesquisas anteriores 

a esta, o que foi critério de inclusão para este estudo. 

 Compreensão do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – (Questões 

09, 10, 13, 14 e 15) e recebimento de cópia do projeto aprovado pelo CEP (Questão 

16).                                                                                                   

Com relação à participação em pesquisas anteriores: 

Metade da amostra (05) assinou o TCLE e a maioria dos pesquisadores (06) explicaram sobre 

o que consistia o trabalho. Apenas 05 mães conseguiram entender o conteúdo do TCLE. 

Porém, nenhuma das 05 que não compreenderam adequadamente solicitou ou teve ajuda de 

terceiros na leitura e ou compreensão dos termos apresentados pelo pesquisador na pesquisa 

anterior. Quanto ao recebimento da cópia do projeto aprovado pelo CEP, 02 receberam e 08 

não. Mesmo não sendo obrigatório a entrega do parecer consubstanciado ao participante e sim 

à instituição, este poderia ter sido entregue como um documento adicional, podendo dar maior 

credibilidade e segurança no que se refere à adesão dos participantes ao estudo.  

A maioria dos pesquisadores (06) explicou o que consistia o TCLE. Mesmo assim, somente 

05 das cuidadoras referiram ter assinado o termo e ter compreendido o conteúdo do trabalho. 

Mesmo sem compreender adequadamente nenhuma cuidadora solicitou o auxílio de terceiros 

para dar a referida explicação. O nível de instrução é um dos fatores que são avaliados no 

processo de obtenção do TCLE, já que o participante necessita compreender o que está 

assinando (SOUZA et al., 2013). Para Francisconi et al. (2009) os textos do TCLE podem ser 

considerados de difícil compreensão pelos participantes de uma pesquisa. Os 02 participantes 
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que referiram ter recebido a cópia do parecer consubstanciado podem ter se equivocado, 

sendo este resultado passível de questionamento.. 

Cerca de 50% referiu não ter assinado o TCLE. Se levarmos em consideração que estre 

documento tanto pode ter sido assinado e não ter sido identificado como tal pelos cuidadores 

no questionário ou considerando apenas que realmente eles não foram apresentados pelo 

pesquisador no momento da coleta, o que por si só já denota uma inadequação no processo de 

obtenção do TCLE, fica muito forte o indício de que o participante não foi suficientemente 

sensibilizado com relação aos objetivos e processos do estudo realizado anteriormente. 

Os participantes deste atual estudo receberam a cópia do aceite do CEP emitida pela 

Universidade do Porto aos conjuntamente ao TCLE. Todos referiram não conhecer 

previamente o documento. 

 Compreensão dos objetivos da pesquisa feita anteriormente (Questões 11, 12 e 17) 

Cinco cuidadoras referiram não lembrar o conteúdo da pesquisa na qual participaram 

anteriormente, podendo este fator, em parte, ter ocorrido pelo período decorrido a partir da 

pesquisa (até 03 anos retroativos). Seis pesquisadores explicaram os objetivos e a grande 

maioria das cuidadoras (08) não tiveram dúvidas sobre o teor do estudo anterior. No 

questionário aplicado nesta atual pesquisa, em nenhum momento foi solicitado às cuidadoras 

que descrevessem o estudo anterior, apenas mencionassem se lembravam de algo inerente ao 

mesmo; 08 não tiveram dúvidas sobre o tema. Estes dados contradizem os achados de Gotay 

(2001) onde os autores referem que frequentemente os pacientes se confundem sobre os temas 

das pesquisas às quais participam, assim como suas consequências, mesmo assinando o 

TCLE. Mesmo participantes que têm nível educacional elevado podem apresentar 

dificuldades em compreender os significados dos termos colocados em linguagem médica 

(GOLDIM, 2006).  

 Voluntariedade da participação (Questões 18 e 19) 

A participação no estudo anterior foi na maioria voluntária para 07 cuidadoras. Para Goldim 

(2006) a obtenção do consentimento deve ser escrita, onde o TCLE é elemento fundamental, 

devendo informar sobre os objetivos do projeto, potenciais riscos e benefícios do mesmo. 

Para tal, reforça a necessidade de adequação dos termos médicos a uma linguagem acessível 

aos participantes do estudo. Apenas 05 cuidadoras portuguesas assinaram e compreenderam 

adequadamente o conteúdo do TCLE anterior. Estes dados corroboram com os estudos de 
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Fitzgerald et al (2002) e Kass et al., (2005) onde os autores referem que na Europa e EUA 

muitos participantes de pesquisas assinam o termo sem compreenderem adequadamente sobre 

o estudo no qual estão participando e nem têm conhecimento de seus direitos.  

O fato de nenhuma delas ter solicitado na época auxílio para compreensão do termo pode 

estar ligado à situação de vulnerabilidade inerente ao momento da pesquisa em si, já que para 

Ribeiro e Zoboli (2007) a situação de vulnerabilidade deve ser ponderada, de acordo com 

vários fatores entre eles o contexto sócio- estrutural, de maneira a melhor compreenderem os 

fatores e circunstâncias determinantes da referida condição de vulnerabilidade tanto das 

pessoas, como grupos ou nações. O debate ético deverá estar pautado no sentido de se 

desenvolver maneiras de se propiciar às pessoas a real liberdade para decidirem sobre suas 

vidas, de forma que possam se contrapor a qualquer pessoa ou situação que as desrespeite ou 

não seja justa (GUILHEM et al., 2005). Nenhuma das participantes referiu ter recebido algum 

tipo de remuneração ou algum tipo de benefício pela sua participação anterior. Nos Estados 

Unidos da América (EUA) incentivos financeiros são permitidos aos participantes de 

pesquisa, ao contrário do Brasil (HUTT, 2003), sendo prática comum também em diversos 

países do mundo (SLOMKA et al., 2007). 

 Aspectos vulneráveis da participação (Questões 20 e 21) 

A mesma questão da vulnerabilidade pode ser observada potencialmente em alguns 

questionários ou entrevistas. Apenas 02 cuidadoras referiram ter ficado descontentes ou 

constrangidas com alguma pergunta que foi feita no estudo anterior, porém nenhuma delas 

comentou ou queixou-se com o pesquisador na ocasião sobre o ocorrido, continuando a 

participar do estudo mesmo assim. A relação de poder entre pesquisador – pesquisado pode 

ser considerada desigual, onde a condição de empoderamento do pesquisador no estudo pode 

aflorar a condição de vulnerabilidade do participante, no caso, o cuidador.  

O risco de constrangimento é possível em qualquer tipo de assunto que seja pesquisado, 

dependendo do contexto onde se insira e os motivos que levam os participantes a 

compartilharem suas experiências e situações (CORBIN e MORSE, 2003). É comum os 

pesquisadores classificarem uma pesquisa como isenta de riscos, porém existe possibilidade 

de desconfortos ou constrangimentos na aplicação de questionários, podendo estes suscitar 

experiências negativas (PESSALACIA, 2009). Nenhuma cuidadora referiu ter tido algum tipo 

de prejuízo oriundo de sua participação. As pesquisas qualitativas podem trazer danos aos 
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participantes e essa possibilidade deve ser prevista com a mesma acurácia utilizada nos 

estudos que objetivam aspectos orgânicos (RATES et al., 2014).  

 Retorno ou devolutiva dos resultados obtidos / benefícios pós-pesquisa (Questões 22 e 

23).  

Nenhuma das cuidadoras recebeu algum tipo de feedback ou percebeu alguma forma de 

aplicabilidade das pesquisas nas quais participaram anteriormente, no cotidiano de seus 

parentes.  

Além de possíveis desconfortos e ou potenciais danos, o retorno dos resultados obtidos ou 

benefícios pós-pesquisas devem ser assegurados aos participantes já no protocolo do estudo, 

de maneira que os mesmos tenham acesso aos resultados classificados como positivos ou 

benéficos (SCHROEDER, 2008).  Nenhuma das cuidadoras referiu ter recebido devolutivas 

sobre os resultados ou recebido/observado algum tipo de benefício decorrente da sua 

participação ou autorização dada para a participação de seu filho (a) na pesquisa anterior.  

Parte II: Categorização/ Núcleos Temáticos  

A partir dos relatos obtidos nas entrevistas foram elaboradas 04 categorias de análise para as 

cuidadoras (C) e 03 para os gestores (G) institucionais. 

4.1.2.  Categorização dos relatos das cuidadoras portuguesas  

 Decisão sobre participação nos estudos: motivos que a levaram a participar da 

pesquisa anterior 

Essa categoria buscou identificar e compreender motivos que levaram as cuidadoras a 

participar de pesquisa(s) anteriormente a esta. 

Das 10 cuidadoras portuguesas, oito aceitaram participar anteriormente por possuírem 

confiança na Instituição e duas não souberam responder. Partindo do pressuposto que as 

pesquisas realizadas anteriormente foram aprovadas pelos gestores, ou seja, autorizadas pela 

instituição, as mesmas passaram a ter credibilidade junto às cuidadoras. Pelos relatos a figura 

da instituição mostrou-se forte e com capacidade de influenciar nas decisões, como se pode 

observar a seguir:  

C1: [Quando me é pedido eu sinto que, é isso. Que é em benefício de alguém e que tenho 

quase obrigação de colaborar]. 
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C4: [Foi me proposto pela instituição (...) eu tenho grande confiança na instituição (...) 

percebe? Se me fosse proposto individualmente pela senhora, nem sequer queria saber do que 

se tratava]. 

C9: [Sempre que me fazem ou me pedem colaboração em pesquisas ou coisas que são boas e 

que poderão ser benéficas para o meu filho, nunca me neguei. Venho sempre, participo 

porque o quero é que evoluam os conhecimentos. Isso para melhorar os miúdos com 

deficiência. É essa a intenção que eu venho. Só]. 

C5: [Porque como é para ajudar, seria para ajudar a pessoa em causa (...) eu contribuo sempre, 

nunca me nego. Participei, eu respondi, com sinceridade, com frontalidade, a minha maneira 

de estar na vida e sempre que alguém me pede, a vir para o colégio, pedir para autorização 

para eu contribuir para ajudar alguém, eu gosto]. 

C6: [Porque me convidaram. Como foi o caso. Nem sequer foi a pessoa que fez a pesquisa 

(...). Contei a história do (...), contei como as pessoas aceitam o (...), como ele reage. Pronto 

acabou. Essa pesquisa; vamos chamar de pesquisa].  

A confiança pode ser considerada como elemento moderador no relacionamento interpessoal 

e nas relações de natureza mais complexa, sendo então denominadas de confiança relacional, 

originando-se das interações repetidas entre quem confia e quem é o confiado (FISCHER e 

NOVELLI, 2008). A confiança pode ser classificada como interpessoal, quando é centralizada 

no comportamento das pessoas e institucional, quando centrada no desempenho de 

determinada instituição (BONIFÁCIO e MOISES, 2012). As normas e regras de uma 

instituição parecem refletir a forma como esta desenvolve suas atribuições. Pelos relatos das 

cuidadoras neste estudo, o grau de confiança na instituição pode ser considerado alto e 

positivo. Estes achados corroboram com os estudos de Kramer e Faria (2007), no qual os 

autores referem que confiar numa instituição estaria relacionado ao sentimento de 

pertencimento àquele grupo determinado, fato que propicia o estabelecimento de um 

sentimento de identificação com a mesma. Assim, se a instituição apresenta um desempenho 

favorável, será aprovada e apreciada pela consistência de suas ações internas e os princípios 

éticos e as normativas que as regem parecem favorecer para que as pessoas se identifiquem de 

alguma forma com elas (STOKES, 2002). A organização é reconhecida por seu 

posicionamento e por conseguir manter-se efetiva calcada em padrões éticos, demonstrando 

coerência entre sua imagem e seus valores (HORTA et al, 2012). 

 Compreensão dos objetivos da pesquisa 
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Nesta segunda categoria foi observado que apenas 03 cuidadoras conseguiram compreender 

os objetivos dos estudos anteriores para os quais foram convidados a participar. Esse deveria 

ser um cuidado garantido pelos pesquisadores, já que estes se comprometeram a dar 

informações e explicações por meio da Carta de Informação junto ao CEP. Sete participantes 

não conseguiram compreender adequadamente o estudo, como se pode observar: 

C6: [A experiência não foi minha ou para mim. Porque o que vim fazer com a outra pesquisa, 

se é que é chamada pesquisa, eu não sei o que é. Uma pessoa que estava a fazer uma tese].  

C8: [(...). Foi uma folha com uma série de perguntas com as opções à frente, na qual eu punha 

uma cruz se concordasse com o que estava ali escrito ou sim ou não. Foi precisamente o que 

eu fiz. Só].  

C2: [Eu respondia um questionário e depois eu autorizei a terapeuta, nem sei se foi a mesma, 

ou se foi uma outra que fez uns trabalhos com ele]. 

C3: [Olha é assim. Pronto! Fui na escola, que agora é em (...) e as alunas fizeram-me várias 

perguntas. Mas eu cheguei ao cabo e ao fim não cheguei a compreender ao fundo, ao fundo o 

que elas queriam]. 

C4: [Essa pesquisa foi uma coisa há 02 anos mais ou menos. Foi uma citação de dados, 

recolha de dados, penso na altura, que me foi pedida. Só sabia que era para um inquérito de 

estatística. Não tive uma informação específica, percebe?].  

C5: [ Não me disse nada daquela experiência, portanto. As perguntas eram banais, sei lá. Não 

sei, não sei. Não me disseram nada, não].  

O TCLE é extremamente importante quando se trata de realizar pesquisas em saúde, já que 

dificuldades de comunicação entre os pesquisadores e os participantes dos estudos podem 

causar alguns entraves na concretização da pesquisa (ARAUJO et al, 2010). Uma das 

atribuições dos CEP é a avaliação dos protocolos de pesquisa, verificando, entre outros itens a 

clareza do vocabulário utilizado nos termos, de maneira a garantir que haja o consentimento e 

exercício pleno da autonomia pessoal (TANNOUS, 2009; ARAUJO et al., 2010). O TCLE é 

uma maneira de assegurar a autonomia do participante, permitindo que opte entre participar 

ou não de algum experimento, baseado nas informações dadas pelo pesquisador (BIONDO-

SIMÕES et al. 2007). O TCLE deve também garantir aos participantes a compreensão dos 

potenciais riscos e benefícios da pesquisa e isto é fundamental no sentido de assegurar que o 
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sujeito participe do estudo da forma mais consciente e autônoma possível (MIRANDA et al., 

2009). Nas respostas obtidas pelas cuidadoras nas entrevistas observam-se dificuldade da 

maioria (70%) na compreensão sobre o conteúdo das pesquisas nas quais participaram 

anteriormente. 

A assinatura do TCLE é o protocolo que assegura o princípio da autonomia numa pesquisa, 

pois permite que a pessoa participe ou não de um estudo em questão, de forma voluntária, 

partindo da premissa que todas as informações necessárias sobre o projeto foram fornecidas 

pelo pesquisador, de maneira que o participante possa agir de maneira consciente, 

manifestando seu direito de escolha. Já para Lobato et al. (2014), a assinatura do TCLE não 

garante necessariamente que o participante da pesquisa esteja expressando sua autonomia e 

sugerem ser este um desafio ético importante na condução de estudos envolvendo seres 

humanos. A autonomia vai além dos conceitos de capacidades e vontades individuais, pois 

sob aspecto jurídico a informação é a base para a tomada de decisões coerentes (NUNES, 

2013), sendo um exercício de cidadania (MARCHI e SZTAJAN, 2009).  

 Feedback sobre os resultados da pesquisa 

Nenhuma das cuidadoras recebeu algum tipo de feedback referente a sua participação no 

estudo anterior.  São exemplos os seguintes excertos das entrevistas: 

C1: [A gente assim não sabe se foi bom, se valeu a pena e os resultados, também nunca 

sabemos dos resultados, não é?].  

C3: [Das 3 ou 4 que eu fiz não tive nenhuma. Nem eu nem a instituição. Perguntei à Dra. (...): 

diga-me uma coisa: é uma pesquisa, que se calhar, vai ser igual as outras. Nós nunca 

chegamos a saber os resultados]. 

C7: [ Nunca recebemos nada sobre. Se houve retorno ou resposta não nos foi dada ou foi dada 

à instituição. Não sei se foi dada a instituição].  

C6: [Nada. Absolutamente nada (...) eu fui uma das que mais colaborei e contei a história do 

meu filho, pormenorizadamente. E foi por aí que ficou. Não ficou mais nada. Não sei se a tese 

foi concorrida, não tive qualquer notícia].  

A não realização de devolutivas sobre os resultados obtidos aos sujeitos participantes das 

pesquisas pode nos remeter a um pensamento acerca da falta de comprometimento do 

pesquisador, no sentido de fornecer informações úteis à humanidade, o que de acordo com 
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Teixeira e Silva (2012) constitui-se o objetivo primordial da pesquisa científica. Os 

participantes de um estudo têm o direito de receber, após o término, o retorno sobre os 

resultados do mesmo (NUNES et al, 2012). A devolutiva reforça o sentimento de confiança 

na pesquisa, podendo aumentar o interesse dos sujeitos em participar de futuros estudos 

(WACHELKE et al, 2014). 

 Aplicabilidade para o participante ou instituição: questionado sobre a observação de 

benefícios ou prejuízos oriundos de sua participação na pesquisa anterior. 

Nenhum dos dez cuidadores percebeu ou citou alguma aplicabilidade das pesquisas nas quais 

participaram anteriormente no cotidiano de seus parentes.  

C1: [Sinceramente, benefício assim visível que se sentisse não tenho idéia disso].  

C4: [Nada. Acho que não teve nenhum efeito. Não teve nenhuma repercussão com o 

atendimento do meu filho]. 

C5: [Não. Se tive algum benefício, não percebi]. 

C6: [Nem prejuízo, nem benefício, nem nada. Nada. Absolutamente nada]. 

C8: [Acho que foi boa minha participação. Não vi benefício, mas também não vi nada que 

fizesse arrepender-me do que fiz]. 

C9: [Não tive prejuízo nenhum. Eu colaboro com a melhor das intenções e não tenho nada 

contra (...). Se trouxe (benefício) eu não tenho conhecimento]. 

Os relatos denotam que as cuidadoras portuguesas não evidenciaram nenhum tipo de 

resultado concreto, advindo das pesquisas nas quais participaram, nem nos atendimentos 

prestados e nem para a instituição onde estes atendimentos são disponibilizados. Os 

protocolos de pesquisa são norteadores, porém não devem estar vinculados apenas a 

cumprimento de normas, devendo refletir características passíveis de serem aplicadas e 

utilizadas pelos participantes (MARTINS, 2004). 

4.1.3.  Categorização dos relatos dos gestores institucionais portugueses  

Foram contatados 06 gestores institucionais, que haviam participado anteriormente de 

pesquisas, com data retroativa máxima de 03 anos. Apenas 03 aceitaram e participaram do 
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estudo. As categorias foram as mesmas, excluindo-se a que se refere à compreensão dos 

objetivos do estudo. 

 Decisão sobre participação nos estudos 

Os gestores embasaram sua decisão em participar dos estudos anteriores no comprometimento 

com a geração de conhecimento em ciência, no aperfeiçoamento do conhecimento, 

considerando sua participação importante no sentido de adquirir informações que possam ser 

revertidas de alguma forma para a instituição da qual são os responsáveis legais. 

G1: [Acreditamos que há mais valia participarmos neste tipo de investigações porque no 

fundo contribui para o aumento do conhecimento e da própria capacitação das estruturas 

macro, não é? (...), portanto, acabamos estando envolvidos em processos que nos ajudam 

depois, cujo conhecimento irá reverter para este apoio social].  

G2: [Eu acho que é sempre importante a gente dar o nosso parecer, o conhecimento que tem, 

mais valia a gente dar e até saber o questão a investigar e até contribuir de alguma maneira 

para o trabalho que as pessoas estão a desenvolver].  

Os gestores institucionais desta atual pesquisa pareceram concordar com Dainesi e Goldbaum 

(2011), que referem que o objetivo principal das pesquisas é contribuir para o avanço da 

ciência e aquisição de novos conhecimentos, desde que o estudo seja norteado por 

pressupostos éticos e metodológicos adequados. 

 Feedback sobre os resultados das pesquisas  

Somente 01 gestora referiu ter recebido devolutiva sobre sua participação em um estudo 

anterior, mas não conseguiu definir qual exatamente foi o teor deste retorno de resultados. Os 

outros 02 gestores referiram que não obtiveram nenhum tipo de feedback.  

G1.  [A investigação acabou e, portanto, não sei qual real impacto que nosso contributo teve, 

se é que não, portanto falta esse feedback final].  

G3: [Acho que ficou no papel mesmo. Não há nada que eu tenha conhecimento].  

 Aplicabilidade para o participante ou instituição 

Não foram referidos pelos gestores benefícios ou prejuízos oriundos de sua participação no 

estudo anterior. A participação foi justificada no sentido de auxiliar a pesquisa no meio 
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acadêmico. A importância da pesquisa para a instituição ou para a pessoa que é atendida lá 

não foi observada nos relatos. 

G1: [Prejuízo penso que posso dizer categoricamente que não. Benefício, como nós não 

tivemos o feedback final, portanto, direto, benefício direto também não].  

G2: [Não sei. Não é? Como não tive feedback, não sei com o que fizeram com o resultado].  

A participação do gestor em pesquisas e o feedback dos resultados obtidos aos participantes 

das mesmas, podem ser considerados uma forma de incentivar para que haja um 

aprimoramento dos atendimentos prestados aos usuários. De acordo com Neto e Guimaraes 

(2014) existe uma necessidade de melhor capacitar os gestores institucionais no sentido de 

ampliar sua visão sobre a PCD, sendo estas, portanto usuárias com direitos garantidos e não 

pessoas merecedoras de compaixão ou qualquer outra perspectiva assistencialista. Na 

realização de pesquisas, a vulnerabilidade da PCD pode levar ao comprometimento da 

autonomia (BRITO et al, (2011). Nas pesquisas realizadas em instituições, o papel do gestor 

pode ser fundamental para a preservação da autonomia e proteção contra a vulnerabilidade 

tanto do pesquisado, como da instituição em si.  

Como foi descrito no decorrer deste trabalho, observa-se grande similaridade entre os dados 

coletados nos dois países em questão. Logo, a seguir serão descritos os resultados obtidos na 

coleta realizada no Brasil, onde poderá ser aprofundada a discussão sobre as categorias. 

Algumas destas são as mesmas utilizadas para Portugal, porém pela diversidade cultural e 

numérica de participantes foi realizada uma adequação destas categorias. 

4.2. CIDADE DE SÃO PAULO E REGIÃO METROPOLITANA (BRASIL) 

Parte I: Questionários  

4.2.1. Análise dos Questionários (Questões de 01 a 08) 

Foram contatadas 26 instituições situadas na cidade de São Paulo (SP) e região metropolitana, 

sendo a amostra coletada não representativa. Destas unidades, 13 (50%) aceitaram participar 

do estudo. A amostra inicial prevista era de 50 cuidadores familiares e 10 gestores 

institucionais. Na região metropolitana, nem todos os municípios possuem instituições 

especializadas no atendimento às PCD. Nas cidades onde este tipo de atendimento foi 

encontrado, algumas instituições alegaram não poder participar por falta de sujeitos dentro do 

escopo do estudo ou simplesmente por não terem interesse em participar de trabalhos de 
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pesquisa de nenhuma natureza. Em 07 cidades (53,8%) participaram os gestores e os 

cuidadores, em 02 (15,4%) somente os gestores participaram, em 4 unidades (30,8%) apenas 

os cuidadores e em 02 o gestor somente autorizou as pesquisas, por referir nunca ter 

participado de nenhum estudo anteriormente. O escore final ficou em 42 cuidadores familiares 

e 09 gestores institucionais. As informações referentes aos objetivos da pesquisa e o convite 

formal para participar da mesma foram feitas aos cuidadores pelo gestor em 09 dos 13 

municípios. Nas outras 04 cidades, o gestor autorizou que a pesquisadora explicasse 

pessoalmente os objetivos, ficando a cargo da instituição a seleção dos participantes. Das 13 

instituições selecionadas, 02 gestores referiram que em suas unidades os cuidadores familiares 

apresentavam resistência em comparecer com frequência, mesmo quando solicitado pela 

gestora, sendo o contato restrito a datas específicas (reuniões de pais ou comemorativas). 

Alguns referiram que muitos pais moravam e trabalhavam em zonas rurais e os filhos 

compareciam às unidades trazidos por terceiros ou por serviços de transporte especializado 

(micro-ônibus). A faixa etária predominante esteve entre 41 e 50 anos (52,3%), 19,1% esteve 

abaixo de 41 anos e 28,6% acima de 50 anos. Dos 42 cuidadores 95,2% eram mães, 01 era pai 

(2,4%) e 01 era tia (2,4%). Nesta investigação o perfil dos cuidadores familiares corrobora ao 

encontrado por Yamashita et al., (2013) na qual os autores referem que a maioria destes sãos 

do sexo feminino (90%), com idade média de 52,3 anos. Dados similares foram relatados nos 

trabalhos de Perlini e Faro (2005), Yamashita et al. (2010) e Fonseca e Penna (2008).  

A maioria eram mães (96%) e referiram ser as cuidadoras desde o nascimento de seus filhos, 

o que confirma os achados de Miltiades e Pruchno (2001) e Amendola et al (2008). Este 

predomínio do gênero feminino como cuidadoras reflete um papel que é atribuído 

culturalmente à mulher (BICALHO et al, 2008). O cuidado de pessoas dependentes é 

garantido pelas mulheres como uma continuidade do trabalho doméstico, oriundos de suas 

relações de parentesco ou casamento, onde as mulheres são preparadas para cuidar 

especialmente de seus filhos (as), sendo a associação entre as mulheres e o cuidado comuns. 

O gênero configura-se como fator determinante das tarefas e da disposição do cuidar, 

determinado também pelo ambiente em que tal situação ocorre (ALVES, 2014).  

Gilligan observou que em alguns estudos sobre a moralidade e ética, as mulheres haviam sido 

excluídas, pois os pesquisadores haviam adotado uma “vida masculina como norma" 

(GILLIGAN, 1982, p. 16). Para esta pesquisadora as mulheres desenvolvem a preocupação 

com o sofrimento das pessoas de uma forma geral, ou seja, a ética do cuidado. O modelo de 

cuidado é embasado no pressuposto de que existem diferenças entre o raciocínio moral de 
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homens e mulheres. Nestas a moral baseia-se na noção do cuidado e os homens, na noção de 

justiça (Gilligan, 2003), ou seja, as mulheres se orientam por um princípio moral diferente, 

que faz com que elas dêem prioridade ao outro na tomada de suas decisões morais, indo além 

do princípio de justiça (GUILLIGAN, 1982), que norteia as decisões morais dos homens. 

Segundo Caillé (2014) as teorias advindas das ideias propostas por Gilligan procuram não 

associar o feminino e o emotivo ao cuidar, de forma a não se restringir a função das mulheres 

à obrigação de dispensar cuidados a alguém. As mulheres assumem o papel de cuidadoras 

pois são socialmente induzidas a assumirem este papel em algum momento de suas vidas, 

fazendo que homens e até mesmo as próprias mulheres esperem delas o papel de cuidar 

(BRUBAKER E BRUBAKER, 1992). De acordo com Tronto (1993) as tarefas do cuidado 

podem desempenhadas por mulheres e homens.  

Com relação à escolaridade dos participantes (Questão 6) 

A maioria dos cuidadores (40,4%) cursou o ensino fundamental, porém não completou o 

mesmo. Apenas 01 (2,4%) referiu não saber ler e escrever e nenhum concluiu o ensino 

superior. Estes resultados podem ser observados no gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Escolaridade  
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2. Ensino fundamental completo 
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3. Ensino fundamental incompleto 

4. Ensino médio completo 

5. Ensino médio incompleto 

6. Ensino superior completo 

7. Ensino superior incompleto 

8. Pós-graduado  

A Lei n. 11.114/2005 promulgada em 2005 tornou obrigatório o início do ensino fundamental 

a partir dos 06 anos de idade e a partir de 2006, a Lei n. 11.274, deu a obrigatoriedade de se 

cumprir 09 anos de ensino fundamental, com matricula a partir dos 06 anos (COLOMBI e 

CARVALHO, 2012). O grau de escolaridade dos cuidadores é um dado importante, pois estes 

comumente informam e recebem orientações da equipe de saúde, podendo a capacidade de 

aprendizagem destas pessoas interferir na compreensão (EUZEBIO e RABINOVICH, 2006; 

SARAIVA et al, 2007). O nível de escolaridade pode interferir na percepção do cuidador com 

relação ao que acontece com o paciente (LAHAM, 2003), assim como na adesão ao 

tratamento (SARAIVA et al., 2007). Em contrapartida, a baixa escolaridade pode dificultar 

que o cuidador tenha outros trabalhos externos, podendo suscitar neste, mesmo com todas as 

dificuldades, o sentimento de satisfação por estar contribuindo com o tratamento da pessoa da 

família (YAMASHITA et al., 2013). 

O nível de instrução dos participantes de uma pesquisa é relevante na obtenção do TCLE, pois 

a compreensão do texto é necessária para que a pessoa o assine. Imel (1988) apontou para as 

diferenças no conceito tradicional de alfabetização, tanto o acadêmico como o funcional, 

relacionado às rotinas cotidianas e local de trabalho. Bruening (1989) relacionou o 

analfabetismo funcional com poucos anos de estudo, classificando-o em termos de níveis de 

leitura: (a) analfabetos funcionais: nível de leitura de 0 a 4 anos, (b) marginalmente 

alfabetizados: 5 a 8 anos, (c) alfabetizados funcionais: 9 anos ou mais. Segundo SOUZA et 

al., (2013) os analfabetos funcionais possuem habilidades em leitura, escrita e cálculo 

suficientes face às necessidades de interação no mundo moderno. Na América Latina o 

problema é complexo e especificamente no Brasil observa-se um sistema deficitário de 

medidas que visam alfabetização funcional.  
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Por recomendação da UNESCO, O IBGE passou a divulgar os índices de analfabetos do 

Brasil, baseado no número de séries concluídas. Assim, são analfabetas funcionais as pessoas 

com menos de 04 anos de estudo (SOUZA et al, 2013). Nesta atual pesquisa a maioria 

(40,4%) apresentou o ensino fundamental incompleto, porém não é possível classificá-los 

como analfabetos funcionais, pois, com exceção de 01 cuidadora (2,4%) que referiu não saber 

ler e nem escrever, não foi verificado no estudo quantos anos foram cursados no ensino 

fundamental. Porém, podemos sugerir que pelo déficit educacional, a cuidadora poderia estar 

numa situação de vulnerabilidade no momento do preenchimento do questionário, das 

entrevistas e assinatura do TCLE. Esta vulnerabilidade pode ter sido amenizada, mesmo que 

parcialmente, pela leitura dos documentos em voz alta pela pesquisadora neste atual estudo, 

tornando assim, os dados obtidos fidedignos, lembrando que a amostra não é representativa de 

São Paulo e região metropolitana. 

 Compreensão do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – (Questões 

09, 10, 13, 14 e 15) e recebimento de cópia do projeto aprovado pelo CEP (Questão 

16). 

Com relação à participação dos cuidadores em estudos anteriores 

Dos 42 cuidadores, 38,1% não assinaram o TCLE e 61,9% assinaram, sendo que destes 

96,2% entenderam qual era o objetivo proposto na pesquisa e 3,8% apesar de ter assinado, 

não compreendeu o objetivo e também não buscaram ajuda de terceiros. Com relação ao 

entendimento do conteúdo do que estava escrito no termo na época, 84% referiu que sim e 

destes 19% precisaram de ajuda de terceiros para melhor entendimento do mesmo. Ressalta-se 

que dos que não compreenderam o conteúdo do TCLE (16%) cerca de 75% não solicitaram 

ajuda de terceiros para o entendimento. Com relação às explicações sobre o que era o termo, 

61,9% referiu não ter recebido explanações sobre e apenas 38,1% receberam. Conclui-se que 

dos 42 C, apenas 17 (40,4%) entenderam plenamente o termo, 04 (9,5%) precisaram de ajuda 

de terceiros para entendimento pleno, 04 (9,5%) não entenderam, 01 (2,4%) não entendeu o 

objetivo da pesquisa e 16 (38,2%) não assinaram o termo.  

Os achados sugerem que existe uma preocupação e um cuidado do pesquisador no estudo 

anteriormente realizado em fornecer o TCLE e de melhor explicitar sobre informações 

pertinentes ao mesmo. Porém, mesmo sem compreender adequadamente o que estava escrito 

no TCLE (38,1%) assinou o mesmo, denotando uma possível correlação entre o grau de 

dificuldade do termo e baixa escolaridade, o que pode ter dificultado a compreensão do 
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documento. Estes dados corroboram com os estudos de Lobato et al (2014) onde os autores 

referem que a maioria que assina o TCLE não tem informações suficientes com relação a 

pesquisa, concluindo que a assinatura não garante por si só, a autonomia dos participantes de 

um estudo. Conclusões similares foram encontradas nas pesquisas realizadas por SOUZA et 

al., (2013), Miranda et al., (2009) e Gondim et al., (2003), onde os autores referem que os 

textos contidos nos TCLE são de difícil compreensão e o nível de escolaridade não é 

condizente com o grau de complexidade do texto.  

Os participantes deste estudo referiram que mesmo sem compreenderem adequadamente o 

conteúdo do TCLE assinado na pesquisa anterior mantiveram a adesão na época, sem 

questionarem o conteúdo do documento. Estes achados concordam com os resultados obtidos 

no estudo de Rajaraman et al., (2011) acerca de pessoas com menor grau de escolaridade e 

baixo nível socioeconômico tem maior dificuldade em formular questões durante o processo 

de obtenção do TCLE. Uma variável importante a ser considerada é também o momento da 

assinatura deste, pois o estado emocional no dia da pesquisa, a própria atuação do médico ou 

responsável pelo estudo e o tempo limitado para ler e assinar o documento podem influenciar 

o participante da pesquisa (JOFFE et al., 2001; BIONDO-SIMÕES et al., (2007)). Miranda et 

al., (2009) sugere que seja enviado ao participante do estudo o TCLE previamente para que 

ele possa lê-lo em casa ou solicitar ajuda de familiares ou amigos na tentativa de fornecer 

maiores informações sobre o estudo e possibilitar que possíveis dúvidas sejam sanadas no dia 

da assinatura do termo. Neste atual estudo, com o objetivo de tornar a obtenção do TCLE o 

mais fidedigno possível em termos de autonomia e voluntariedade, a leitura dos documentos, 

inclusive do questionário foi feito oralmente, o que de acordo com Biondo-Simões et al. 

(2007) pode ser uma maneira eficaz de assegurar a compreensão destes, desde que fatores 

como diversidade sociocultural sejam levados em consideração. 

 Na questão 16, 20% respondeu que sim e 80% não recebeu a cópia do parecer do CEP no 

estudo anterior. Na atual pesquisa a cópia do parecer consubstanciado emitido pelo CEP foi 

encaminhada às instituições e entregue ao gestor. Por ocasião dos questionários e as 

entrevistas uma cópia foi entregue também ao cuidador participante. O parecer 

consubstanciado é um documento que indica, por escrito, a decisão do Comitê de Ética em 

Pesquisa sobre a aprovação ou não de determinado projeto submetido à avalição (COSTA et 

al, 2010). Mesmo não sendo obrigatório o encaminhamento ao participante achamos que seria 

interessante dá-lo ao participante desta pesquisa, garantindo e ilustrando a idoneidade e 
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seriedade da mesma e dando a oportunidade para que os voluntários conhecessem um modelo 

do parecer, que via de regra chega apenas para a instituição participante.  

 Compreensão dos objetivos da pesquisa feita anteriormente- (Questões 11, 12 e 17). 

Os resultados obtidos denotam que 80,9% lembravam sobre o que havia sido pesquisado 

anteriormente e 19,1% não. Da mesma maneira 76,2 % referiram ter recebido anteriormente 

explicações sobre o projeto na época de suas participações e 23,8 % não; também 76,2 % não 

tiveram dúvidas sobre o que estava sendo pesquisado e 23,8 % tiveram. Estes resultados 

podem ser observados no gráfico 2: 

Gráfico 2: Compreensão dos objetivos das pesquisas anteriores 

 

     SIM                          NÃO 

Pelas respostas obtidas pode denotar que o projeto foi apresentado à maioria dos participantes 

do estudo anterior. Porém o questionamento que pode ser feito é se realmente eles 

compreenderam os objetivos do estudo, já que para Biondo Simões et al., (2007) a dificuldade 

na compreensão sobre os objetivos de uma pesquisa pode gerar a anuência à mesma pelo 

constrangimento da pessoa em revelar o não-entendimento do tema ao pesquisador, isto é, o 

participante pode aceitar colaborar sem entender ao certo de que se trata o estudo. O índice de 

76% de ausência de dificuldades na compreensão do projeto pode ser refutado se levado em 

consideração o baixo nível de escolaridade e a dificuldade de 50% da amostra na 

compreensão do TCLE, como visto na seção anterior (compreensão do TCLE). Lembrando 

que existe uma relação desigual de poder entre pesquisador e pesquisado, o que pode suscitar 

a vulnerabilidade destas populações específicas.   
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 Voluntariedade da participação (Questões 18 e 19) 

Com relação à participação voluntária na pesquisa anterior, 85,7% referiram participaram 

voluntariamente até o final da pesquisa realizada e 14,3 % referiram que não. Com relação ao 

recebimento de algum pagamento ou ajuda, 97,6% responderam que não receberam nada em 

troca da participação, sendo que apenas 01 cuidadora (2,4%) referiu ter recebido um valor em 

moeda corrente. A questão da voluntariedade em pesquisa é um tema importante e nos remete 

às relações de poder entre pesquisador e participante da pesquisa. A relação, porém, entre 

pesquisador e participante de estudos é desde sua origem desigual, já que geralmente quem 

vai ao encontro do participante voluntário é o pesquisador e comumente, na área da saúde, o 

participante é o próprio paciente, o que pode aumentar ainda mais a desigualdade da relação 

(CLOTET et al, 2000).  

A pesquisa atual foi em realizado com cuidadores familiares que frequentam, juntamente com 

seus filhos e parentes, instituições especializadas no atendimento a PCD. No Brasil muitas 

pesquisas ocorrem em instituições e as pessoas geralmente têm certa dificuldade de 

atendimento nestes locais. A relação de poder pode se estabelecer de forma desigual nestas 

circunstâncias, onde os voluntários acabam por participar mais por obediência do que por 

voluntariedade (CLOTET et al, 2000).  Aplicar determinado protocolo de pesquisa em 

consultórios ou no momento de consulta pode fazer com que o paciente se sinta coagido a 

participar da mesma (TEIXEIRA e SILVA, 2012). 

Neste atual estudo muitos cuidadores referiram deslocar-se de um município a outro, 

buscando atendimento especializado. A vulnerabilidade, ou até mesmo, a vulneração destas 

pessoas pode nos levar a pensar até que ponto a participação em pesquisas institucionais no 

Brasil pode ser considerada voluntária. Os dados obtidos sugerem concordância com a 

pesquisa de Figueira (2011), quando o autor discute os limites do consentimento livre e 

esclarecido (CLE), ressaltando o aumento da procura por participantes de pesquisa em países 

em desenvolvimento, onde a vulnerabilidade socioeconômica dos mesmos é relevante. Para o 

autor, além do status econômico, os baixos ou inexistentes níveis de educação associados às 

condições deficitárias de acesso aos serviços de saúde podem fomentar a vulnerabilidade 

destas populações. 

Concordamos, portanto, com Schramm et al. (2008), que discutem a bioética principialista 

aplicada às pesquisas com seres humanos numa sociedade plural como a nossa, reiterando a 

necessidade de se considerar o princípio de proteção como um fator ético passível de 
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aplicação nas situações de carência, sem garantias de condições adequadas para se obter um 

consentimento livre e esclarecido efetivo. Apenas 01 cuidadora (2,4% da amostra) referiu ter 

recebido pagamento em moeda corrente pela sua participação em pesquisa. O resultado neste 

estudo pode ser considerado baixo para propiciar alguma reflexão consistente. Em alguns 

países o pagamento ao voluntário da pesquisa é permitido (ROCHE et al., 2012; MCGREW, 

2009; WACHELKE et al., 2014), porém, no Brasil não, pois as normativas éticas reguladoras 

das pesquisas envolvendo seres humanos estabelece a gratuidade da participação voluntária 

nas mesmas (BENTO e OSIS, 2014). Apenas é permitido o ressarcimento de gastos 

decorrentes de sua participação, como transporte e alimentação (BRASIL, 2012). 

Concordamos com as reflexões de Goldim (2013) sobre a nova resolução 466/2012, que 

determina a gratuidade da participação em pesquisa, ou seja, não pagar ou remunerar, porém, 

possibilita ressarcimento de despesas pertinentes a participação na mesma. Estudos 

farmacológicos (fase I e de bioequivalência) podem ser remunerados.  

 Aspectos vulneráveis da participação (Questões 20 e 21)  

O constrangimento ou a comunicação de algum desconforto por parte do participante ao 

pesquisador também foi investigada. Com relação a algum tipo de constrangimento 

vivenciado anteriormente pelo cuidador familiar com alguma pergunta ou até mesmo, alguma 

atitude tomada pelo pesquisador 92,9% (39 C) respondeu que não ocorreu e 7,1% (03 C) que 

sim. Destes 03 cuidadores, apenas 33,3 % (01 C) comentaram o ocorrido com o pesquisador e 

66,7% (02 C) não.  É direito do participante de pesquisa retirar-se a qualquer momento, do 

estudo que estiver a participar. Neste atual trabalho, essa possibilidade foi explicada ao 

participante e estava já descrita tanto no TCLE como no cabeçalho do questionário aplicado já 

no momento da submissão do projeto ao CEP. Este procedimento é consonante aos resultados 

do estudo de Teixeira e Silva (2012) que avaliaram os projetos de pesquisas enviados ao CEP, 

verificando que um número significativo de trabalhos desrespeitava o princípio de autonomia, 

já que não informavam ao participante que poderia retirar-se do estudo a qualquer momento, 

mesmo após assinar o TCLE. Para os autores isto pode suscitar certo grau de pressão ao 

participante, que poderá acreditar na sua obrigatoriedade em continuar na pesquisa até seu 

término, além do que não informar o aspecto voluntário da participação na pesquisa pode 

influenciar a autonomia da pessoa em participar ou não da pesquisa. 

Durante a aplicação do questionário duas cuidadoras pediram para retirarem-se deste atual 

estudo, alegando não terem achado pertinente o tema da pesquisa para tratamento do filho 
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propriamente dito, não sendo necessária, portanto, sua participação. Ressaltaram ainda que 

não conseguiam enxergar possíveis benefícios aos seus filhos, justificando assim a opção pela 

não participação. Este fato pode ser considerado um fator positivo, podendo denotar que o 

participante pôde exercer sua autonomia e decidir sobre sua participação ou não na pesqsuia 

para o qual foi convidado. Esta possibilidade estava descrita na carta de apresentação e nos 

enunciados dos questionários, além de ter sido dita pela pesquisadora antes do início da 

entrevista. As diferenças sociais e econômicas, nível educacional e analfabetismo podem no 

Brasil, pode ter suscitado nos participantes a uma condição de vulnerabilidade. A dificuldade 

em explicitar seu constrangimento corrobora com os achados de Kaewpoonsri et al., (2006) e 

Almeida et al., (2010), onde a autoridade do médico pode inibir algum comentário ou 

pergunta que a pessoa tenha com relação às atitudes do pesquisador. Para Almeida (2010) é 

imprescindível a manutenção da autonomia do sujeito. 

 Retorno ou devolutiva dos resultados obtidos / benefícios pós-pesquisa (Questões 22 e 

23).  

Quando perguntados sobre o retorno dos resultados oriundos da participação na pesquisa 

anterior, 90,1% referiram não ter recebido nenhum tipo de devolutiva e somente 9,9% 

referiram recebimento. Com relação aos benefícios decorrentes da participação na referida 

pesquisa 24,0 % responderam que sim e 76,0% não identificaram nenhum tipo. Este dado, 

apesar de ser um item complementar no questionário aplicado e na entrevista, representa um 

percentual de negativas de recebimento que chama atenção no estudo. Os participantes 

disponibilizam seu tempo para participar de uma pesquisa, da qual na maioria das vezes não 

terão conhecimento dos resultados ou mesmo desfrutará dos benefícios. No estudo realizado 

por Cassep-Borges (2009) as devolutivas foram dadas por correio eletrônico aos universitários 

participantes de pesquisa. Estes responderam de forma empática, sugerindo uma relação de 

troca efetiva entre pesquisador e pesquisado. Neste atual estudo com cuidadores este 

procedimento não seria possível, pois a maioria não possui endereço eletrônico, o grau de 

escolaridade poderia dificultar a compreensão dos resultados, mesmo que estes fossem 

simplificados ao máximo, expondo estas pessoas a uma situação de vulnerabilidade diante 

uma tecnologia da qual elas não tem acesso, além do que os dados poderiam ser interpretados 

de forma equivocada. Este item será mais discutido na avaliação dos relatos das entrevistas. 

PARTE II: CATEGORIZAÇÃO/ NÚCLEOS TEMÁTICOS (SÃO PAULO E REGIÃO 

METROPOLITANA) 
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As quatro categorias criadas a partir dos relatos obtidos nas entrevistas seguem os mesmos 

critérios de análise dos relatos das cuidadoras portuguesas: 

4.2.2.  Categorização dos relatos das cuidadoras brasileiras  

 Decisão sobre participação nos estudos (anteriores) 

Pelos relatos dos cuidadores observa-se o interesse na participação anterior pautado nos 

possíveis benefícios provenientes da mesma, de maneira individual e/ou coletiva. Também a 

indicação feita pela instituição parece ter uma conotação importante. Os participantes 

manifestaram suas opiniões e sentimentos. As entrevistas gravadas foram transcritas na 

íntegra apresentadas na versão original, sem correções gramaticais. 

Com relação aos possíveis benefícios secundários: 

C39: [Resolvi (participar) porque eu achava que era uma coisa importante para ele (filho), 

mais no futuro dele, mais prá frente].  

C37: [Por que na época era muito confuso pra mim o diagnóstico do (...) e eu imaginava que 

começa com pesquisa, né? (...) com essa minha dedução do que seria essa pesquisa, a gente 

pudesse ter alguma resposta do que era e por que o (...) estava tendo todo aquele problema]. 

C9: [Eles vieram propondo que isso é importante, que era um benefício não só para nossas 

crianças mas também pra toda sociedade, de conhecimento, de estudo  (...). E eles falaram de 

uma forma que fez com que a gente prestasse, eu falo, até este favor pra eles, indo até lá, 

colhendo material, fazendo as devidas perguntas, pra que isso também desse uma luz no que 

isso poderia nos ajudar, de qual forma isso poderia nos ajudar. Foi esse o intuito que eu fui]. 

Pelos relatos observa-se a vontade de participar do estudo, mesmo sem ter conhecimento do 

tema ou objetivos do mesmo.  

C16: [Chegaram até a mim: “Posso fazer uma pesquisa com você que é para faculdade?” Pode 

sim, respondi. Aí eles começaram a fazer a pesquisa deles e eu comecei a responder. Estavam 

falando para várias mães lá, na instituição onde levo minha filha]. 

As condições sócio- econômicas e políticas podem influenciar na decisão de participar ou não 

de determinada pesquisa. Dados semelhantes foram observados nos estudos de Almeida et al 

(2010) na qual os autores referem que por conhecer pouco o projeto, os participantes 

elucubram sobre o conteúdo da pesquisa, constroem benefícios possíveis como resultado da 
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mesma. Como se a pesquisa fosse confundida como tratamento e não como uma investigação 

cientifica. De acordo com Rajaramam et al (2011) este fenômeno é frequente em populações 

com déficits socioeconômicos, sendo chamado de “equívoco terapêutico”. Segundo 

Henderson et al. (2007) o equívoco terapêutico pode ser definido como a fusão entre o 

objetivo de determinada pesquisa e a finalidade do tratamento médico. Para Appelbaum et al. 

(2004) nesta condição os participantes de determinado estudo entendem como objetivo 

primário a terapêutica e não a investigação científica. As causas estão relacionadas ao 

desconhecimento da natureza e nos procedimentos metodológicos do estudo (Horng e Grady, 

2003; Appenbaum et al., 2004). 

Neste estudo muitos cuidadores acreditavam que a pesquisa estaria associada a algum 

benefício terapêutico a seus filhos ou parentes. Dados similares foram encontrados nos 

estudos de Almeida et al., (2010). Para Gazzinelli et al., (2014) países com acentuada 

desigualdade social e escassez de recursos pode favorecer a conotação de participação num 

estudo como a de oportunidade de intervenção para seus problemas sociais e/ ou de natureza 

biológica.  

C42: [Achei importante, assim uma colaboração minha por ser uma pesquisa importante. Eles 

iam pesquisar sobre (...), que não dá em exame nenhum.. Então eu achei importante e a gente 

aceitou participar]. 

C2: [Na verdade porque eu precisava do diagnóstico do (filho). Eu ia saber porque eu 

precisava para o tratamento dele. E então antes de eu ter o diagnóstico, precisava do (fulano) 

fazer essa entrevista comigo. Então eu dei todos os dados, porque eu queria o diagnóstico a 

todo custo na época (...) eu praticamente já sabia o que ele tinha. Só que eu precisava de um 

documento pra comprovar. Assim eu participei da pesquisa voluntariamente, mas eu participei 

por causa de que eu precisava muito do diagnóstico. Senão ele não começava o tratamento, 

senão ele não começava]. 

C39: [Resolvi porque eu achava que era uma coisa importante para ele, mais pro futuro dele, 

mais prá frente. Alguma vaga pra ele, algum objetivo no (local), alguma hidro, alguma coisa 

importante para o desenvolvimento dele]. 

A vulnerabilidade social e econômica, associada ao baixo nível de escolaridade dos 

cuidadores deste atual estudo (40,4% frequentou a escola apenas até o ensino fundamental 

incompleto) pode ter interferido na compreensão dos reais objetivos do estudo no qual 
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participaram. O TCLE deveria favorecer para que se efetivasse a compreensão sobre os 

objetivos de uma pesquisa. Importante lembrar que neste estudo, dos 42 cuidadores, 61,9% 

referiu não ter recebido explicações sobre o objetivo da pesquisa anterior da qual participaram 

e coincidentemente 61,9% assinaram o termo, não tiveram nenhuma explicação e mesmo 

assim o assinaram.  Estes dados corroboram com Lobato et al (2014) que explicitam que a 

assinatura do TCLE não garante a compreensão do conteúdo de determinada pesquisa e o 

nível de escolaridade dos participantes muitas vezes não é suficiente para que haja 

compreensão do termo. De acordo com Rajaramam et al., (2011) a prevalência de baixa 

escolaridade e nível socioeconômico deficitário pode propiciar a dificuldade em realizar 

questionamentos acerca de determinada pesquisa, durante o processo da obtenção do TCLE.  

C8: [Fiquei perdida, eles são muito técnicos, eles não falam claramente e quando tá escrito 

você não entende. Você tem pouca leitura, tem pouco estudo, então tem palavras lá que você 

não sabe nem o que significa. Tem que pegar na internet, pesquisar para saber se está dizendo, 

entendeu? Ficou um pouco evasivo. Ficou faltando no meu caso eu, eu penso assim, uma 

coisa assim faltando].  

C10: [Mandaram mensagem pela escola (...). Eu fui lá e peguei aquele relatório. Sou muito 

ruim de ler. Não entendi muita coisa (...). Fui na (local da pesquisa) e me deram um monte de 

papel]. 

Os pesquisadores têm dificuldade em elaborar um Termo de Consentimento simples e que, ao 

mesmo tempo, contemple todas as informações pertinentes a sua finalidade. A grande maioria 

produz documentos longos e complexos, que comprometem o entendimento do participante 

da pesquisa (SILVA et al, 2005). No atual estudo o projeto piloto foi de vital importância, 

pois após sua realização, foram feitas adequações no TCLE, Carta de Apresentação, 

Questionários e Entrevistas, de maneira a propiciar uma melhor compreensão do participante 

dos objetivos da pesquisa, numa tentativa concreta de garantir a autonomia no que se referiu à 

adesão ao estudo em questão. A pesquisadora procurou esclarecer as dúvidas, notificando em 

todos os documentos a possibilidade do participante excluir-se do estudo em qualquer 

momento, sem prejuízo de qualquer espécie. A leitura realizada em voz alta e a explicação 

detalhada foram detalhes importantes, que parecem ter favorecido a adesão mais consciente 

ao atual estudo realizado. 

 Intervenções educativas antes da assinatura do TCLE vêm se configurando como eficazes no 

sentido de garantir ao participante o conhecimento sobre informações pertinentes ao estudo 
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participante (FLORY e EMMANUEL, 2004); assim como da autonomia na tomada de 

decisões (LOBATO et al, 2012). O preparo educacional pode ser uma estratégia para fazê-los 

compreender que os benefícios da pesquisa são um direito do participante, independente de 

participarem ou não de alguma pesquisa. 

O local de coleta dos dados também pode interferir na condição de voluntariedade da 

participação: 

C1: [Foi no hospital. Eu tava lá e eles perguntaram se eu queria participar da pesquisa. 

Perguntaram lá uns negócios que eu nem lembro muito mais coisa de criança deficiente 

mesmo]. 

C36: [Na verdade eu já conhecia a pesquisa através da psiquiatra da minha filha. Aí, a fono 

perguntou se eu me interessava, explicou meio por cima como funcionava porque eu já sabia 

e eu falei que sim (...). A (...) era médica da (...) há muitos anos atrás, a mesma até antes dela 

entrar na entidade, na instituição]. 

Para Teixeira e Silva (2012) a realização de pesquisas em consultórios médicos ou momento 

da consulta faz com que o paciente se sinta coagido a participar do estudo. Segundo Clotet et 

al. (2000) no Brasil as pessoas esperam muito para serem atendidos em instituições públicas 

de saúde e muitas pesquisas são realizadas nestas instituições, propiciando o aparecimento de 

uma relação de dependência entre os participantes e os pesquisadores, o que pode ser 

considerado como obediência. Pelos relatos das cuidadoras deste estudo podemos questionar 

se elas realmente teriam autonomia para recusar sua participação deste ou em estudos 

anteriores. Quando questionadas se tiveram vontade de desistir de participar da pesquisa:  

C18: [Às vezes eu pensei que não era uma coisa muito agradável, mas já tava autorizada e eu 

continuei até o final, mas foi uma coisa rápida]. 

C8: [Pensei, porque foi uma coisa assim muito frustrante porque me colocaram num lugar que 

eu nem conhecia, num bairro chamado (...) que eu nem conhecia... A minha sorte foi uma 

amiga minha (...) que me levou lá. Ela morava na mesma rua e foi através dela que eu fui.  

Tive de pegar o ônibus. Meu filho é difícil de andar com ele. Foi um transtorno, muito 

complicado. O constrangimento foi pegar ônibus, descer do ônibus, pegar outro.  Lugar 

diferente para ele é uma coisa séria].   
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C38: [Tive. Eu já desisti de várias. Porque eu vi que não era nada daquilo que a gente estava 

querendo. Era só trabalho deles, né? Não era voltada prá gente]. 

C39: [Eles chegaram através da fulana (gestora). A fulana chegava e falava prá gente: “tal dia, 

semana que vem é para estar tal hora. Para fazer uma pesquisa com o fulano (filho) e acabou”. 

Os cuidadores não foram obrigados a participar a pesquisa, mas não tiveram autonomia para 

desistir do estudo, mesmo verificando dificuldades na execução no mesmo, como por 

exemplo, com relação ao deslocamento para local de coleta de dados inadequado ou distante 

de suas residências. Resultados similares foram apontados no estudo de Guariglia et al ( 

2006).   

Outro tema observado nos relatos foi à participação na pesquisa pautada na confiança na 

avaliação do estudo pela instituição.  

C13: [Foi a diretora que me convidou. Perguntou prá mim se ele tinha como participar. Eu 

aceitei e participei]. 

C11: [Então, de pesquisa a gente sempre participa. Tudo o que tiver de novo é bom para a 

gente conhecer, descobrir as coisas que pode ajudar o (..). Foi através da (instituição) também, 

que chamou].  

C3: [Como a coordenadora chamou e eu pensei que era uma coisa interessante que tivesse 

poder de ajudar a escola ou o desenvolvimento do meu filho. Foi essa a minha intenção de 

participar desta pesquisa]. 

C26: [Foi aqui na (instituição). Eles me chamaram e levaram a gente lá pra salinha e 

conversaram com a gente e falaram se a gente aceitava das crianças de fazer uma pesquisa e 

eu aceitei]. 

C19: [Então tudo que elas pede pra mim, eu tento colaborar também, que eu sei que não é 

coisa ruim, é coisa boa, eu sei que tudo isso é pra ajudar o meu filho e digamos as outras 

crianças também, não é só (filho) (...) tem fulano, tem sicrano, então eu sei que elas estão aqui 

pra ajudar a nossas crianças e se eu puder colaborar]. 

A confiança, segundo Fisher e Novelli (2008) pode ser considerada como um fator mediador 

do relacionamento interpessoal e nas relações de natureza mais complexa, como por exemplo 

as desenvolvidas nas organizações, sendo então denominada relacional, oriunda das 
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interações frequentes que ocorrem entre quem confia e quem é “confiado”. As normas e 

regras de uma instituição parecem refletir a forma como as atribuições dadas às mesmas são 

desenvolvidas, o que pode fomentar expectativas acerca do desempenho de suas atividades 

(BONIFÁCIO e MOISÉS, 2012). 

Pelos relatos obtidos nas entrevistas deste estudo observa-se um grau de confiança positivo 

das cuidadoras familiares na avaliação e desempenho das instituições que prestam 

atendimento às PCD, o que pode ser decisivo na adesão e participação em projetos de 

pesquisa. Estes achados corroboram com os relatados na pesquisa de Kramer e Faria (2007), 

no qual os autores a confiança numa instituição estaria relacionado ao sentimento de 

pertencimento da pessoa àquele grupo determinado, permitindo assim o estabelecimento de 

um sentimento de identificação com o local. Os princípios éticos e as normativas que regem 

as instituições pode suscitar nas pessoas um tipo de identificação com as mesmas. 

 Feedback sobre os resultados da pesquisa anterior      

Este item foi amplamente citado pelos cuidadores deste estudo. Quando perguntados se 

haviam recebido algum tipo de retorno ou resposta sobre a pesquisa anterior na qual haviam 

participado, os relatos denotam que a falta de devolutivas aos participantes de pesquisas é 

recorrente. Das 42 cuidadoras, 38 C (90,5%) não receberam feedback dos resultados obtidos 

nos estudos anteriores, sendo exemplos os seguintes excertos das entrevistas:  

C2: [Mas aí a gente não tem retorno nenhum da pesquisa.  Prá mim, acho que ficou parada lá, 

dentro da gaveta deles. Lá, então! ]. 

C13: [Eu não sei o que significou para elas. Eu respondi o que elas me perguntaram. Não veio 

retorno. Não veio agradecimento delas para falar o que elas aprenderam o que elas 

entenderam das respostas minha. Então ficou assim. Respondi e acabou. E eu fiquei sem 

resposta]. 

C42: [O duro é isso. Porque não tem retorno. A gente fez com a maior boa vontade, esperando 

um retorno, mas não teve nenhum].  

C30: [Eu acredito que ficou arquivado aqui na (Instituição), mas eu não tive acesso]. 

C29: [Não, depois ninguém falou mais nada. Fiquei triste porque eu queria, era uma 

oportunidade pra ele à mais para o desenvolvimento. Depois eles não falaram mais nada. 

Então não sei o que aconteceu, eu acho que não deu certo. Se não me engano, as mães 



101 
 

estavam falando “ não deu certo” ou parece que eles ligaram para algumas pessoas. Como eu 

não recebi a ligação (...) acho que estavam comentando entre elas, elas perguntaram se tinham 

ligado pra mim e eu disse que não. Então pensei “acho que selecionaram algumas crianças”, 

foi isso que pensei. Aí, eu deixei pra lá]. 

C23: [Pra falar verdade, não, porque ela não me ligou não me falou nada. Se foi bom, se foi 

ruim, pra mim foi como uma pesquisa com um médico normal]. 

C21: [Não, porque não falaram mais nada, nenhum resultado do que deu, do que não deu, 

como ficou, como não ficou]. 

C38: [É horrível. Não só de mim, mas de várias mães. Às vezes a gente fala “eu não vou fazer 

mais!” Eles vêm... falam alguma coisa, depois somem e nem notícia mais você tem. Você está 

me deixando um telefone, um nome e eles que nem me deixa nada? Nem o nome eu sei, 

porque esquece e pronto. E você (irritada) faça força para entregar (o resultado)! Porque isso é 

muito importante. Às vezes você pensa que não é tão importante, mas é importante]. 

Das 42 cuidadoras, 04 (9,5%) referiram que obtiveram retorno dos resultados:  

C6: [Os estudantes da faculdade me retornaram a ligação, que tinha sido que foi muito e que o 

trabalho deles foram válidos.  Só uma ligação por telefone]. 

C5: [Ela (a pesquisadora) teve uma nota boa. Me parece que ela achou que ajudou]. 

C14: [Eu acho que a pesquisa foi boa para o pesquisador, para mim, não. Porque eu já tenho 

toda esta vivência do que estava no papel dela. Até tinham umas questões que nem fazia 

sentido. Mas tudo bem. A gente respondeu com a maior vontade possível]. 

C37: [Eu peço retorno pra eles. Eles mostraram o vídeo para mim, até fiquei com o vídeo, e 

então dá pra mim se eu quiser fazer essa adaptação nela em casa, eu tenho como fazer, porque 

eu tenho passo a passo. Por ser aluno, acho que eles não tem noção disso]. 

Duas cuidadoras referiram ter obtido retorno dos pesquisadores (alunos universitários), porém 

a C37 sempre “monitorava” os resultados e pedia os mesmos, ou seja, não estavam implícitos 

na relação com o pesquisador.  Uma cuidadora (C5) relacionou o retorno para o pesquisador 

apenas. Em outro momento a C7 diz: “Ela teve uma nota boa. Me parece que ela achou que 

ajudou”. Desta forma podemos sugerir que os resultados estavam pautados no benefício ao 

pesquisador. E fica, portanto, uma questão: Pesquisa: participar para que? 
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Pelos relatos das cuidadoras pode-se observar que não houve uma devolutiva, pelo menos 

formal, satisfatória ou evidente para os participantes do estudo realizado anteriormente. Dados 

semelhantes foram encontrados nos estudos de Lisboa & Koller (2000), Carrasco (2003); 

Coelho et al. (2005). De acordo com Cassep-Borges (2009) a maioria das pesquisas com seres 

humanos não oferece devolutivas sobre os resultados obtidos, sendo em sua maioria de caráter 

qualitativo. Isto, à primeira vista pode nos fazer considerar o não comprometimento dos 

pesquisadores com o objetivo maior de fornecer informações úteis às pessoas, principalmente 

às que disponibilizam seu tempo e compartilham suas experiências num determinado trabalho 

de pesquisa, principalmente as de caráter qualitativo como este atual estudo. O princípio de 

beneficência pode estar comprometido neste caso, já que fazer o bem faz parte dos objetivos 

de um trabalho de pesquisa. Para Schroeder (2008) os pesquisadores devem garantir, de forma 

clara, os resultados pós-pesquisa já no protocolo do estudo, assim como vai ser realizado o 

acesso a estes resultados. Os participantes dos estudos têm o direito de receber os resultados 

após o término das pesquisas nas quais participaram (NUNES et al, 2012). 

A falta de retorno sobre os resultados pode comprometer o interesse das pessoas na 

participação em outras pesquisas: 

C38: [Essa pesquisa, já tinha feito várias, né? Inclusive agora eu nem queria aceitar. Eu até 

pensei: “não eu não vou aceitar.” Eu faço pesquisa direto e nunca recebo retorno. Pra que é 

essa pesquisa? Tipo uma enganação. Falam tipo: “não! É para ajudar! ”. Ajudar no que? 

Porque não sei o retorno. Eu não sei o que está acontecendo com estas pesquisas. Eu agora 

falei: ”fulana (gestora), eu não vou fazer esta pesquisa! ”]. 

C7: [Gostaria muito que tivesse tido o retorno (...). Eu acho que tudo tem que ter um começo 

meio e fim, né? Avise do processo, independente da instituição que a realize.Realize o 

começo da pesquisa e nos passe o processo da pesquisa e o final o que foi concluído. Se isso 

pode gerar algum bônus para instituição que está realizando a pesquisa, não tem surtido efeito 

nenhum pra gente. (...). Só que agora eu fico na dúvida da integridade da instituição por não 

ter dado o retorno pra gente. Então, eu gostaria realmente que eles levassem mais a sério o 

começo e o final da pesquisa]. 

Na elaboração deste trabalho, a pesquisadora deparou-se com enorme resistência por parte das 

instituições em participar do estudo em questão, o que vai de encontro aos achados de Cassep-

Borges (2009), onde o autor refere que a negativa de adesão da pesquisa das instituições é 

devida a falta de retorno das anteriormente realizadas, dificultando a credibilidade da ciência. 
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Refletindo sobre os resultados deste atual estudo, podemos sugerir que a não devolutiva ou 

falta de retorno aos participantes, mesmo não sendo razão preponderante que justifique o 

absenteísmo ou dificuldade de adesão ao projeto, possa ter sido um fator importante pois 

muitos cuidadores relataram sua insatisfação ou falta de estímulo em participar. As 

vulnerabilidades destas populações as expõem a situações que devem ser observadas, de 

maneira a minimizar possíveis equívocos na relação pesquisador-pesquisado. 

As diretrizes nacionais e internacionais não oferecem informações especificas aos 

pesquisadores sobre as obrigações pós-estudo, não havendo leis específicas (CASSEP-

BORGES, 2009; DAINESE, 2011). As discussões acabam por engendrarem-se nos campos 

da ética e da moral. Por exemplo, podemos tomar a nova Resolução do CNS, a 466/12 que 

substituiu a resolução 196/96, no item II.1, entre as suas várias definições traz sobre achados 

em pesquisa que seria:  

[fatos ou informações encontradas pelo pesquisador no 

decorrer da pesquisa e que sejam considerados de 

relevância para os participantes ou comunidades 

participantes] (CNS, 2012. p.59).  

O que pode ser considerado relevante não é específico e acaba por incidir no julgamento 

moral e /ou ético do pesquisador, o que pode, de uma certa forma leva-lo a não 

obrigatoriedade das devolutivas em pesquisa. A própria Declaração de CIOMS (2002) com 

relação às obrigações pós-pesquisa exige que intervenções, produtos ou conhecimentos 

oriundos de um estudo devam ser “razoavelmente disponibilizados” para beneficiarem a 

população participante do estudo. Mas o termo “razoavelmente disponibilizado” pode denotar 

um significado de caridade e não uma obrigação legalmente estabelecida. Além disso, não 

explicita a forma como estes dados serão absorvidos pelos participantes, o que pode 

novamente nos remeter ao fato da devolutiva estar na dependência do julgamento moral e 

ético do pesquisador na distribuição destas informações.  

Estas reflexões corroboram com a de Teixeira e Silva (2012), ao se referirem que se o 

pesquisador não explicita os potenciais de um projeto, desobriga-se do compromisso de dar 

algum tipo de retorno ou feedback dos resultados da posterior, podendo dar uma conotação de 

natureza tecnicista e utilitária ao estudo. Os achados deste trabalho vão ao encontro também 

dos achados de Santos e Emmerich (2011) sobre o entendimento final do participante de 
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pesquisa, a compreensão do mesmo e sobre sua importância. Os resultados apontaram que a 

interação com o sujeito se finaliza com a coleta de dados. 

Neste sentido, a Bioética de proteção configura-se como uma maneira assertiva e efetiva de se 

estabelecer uma ética aplicada, sendo constituída por construtos teóricos e práticos que 

objetivam compreender, descrever e solucionar conflitos entre os que possuem competência 

para “construírem” suas vidas ou são munidos pelos instrumentos capacitantes e os que não 

possuem (SCHRAMM, 2009). O princípio de justiça, portanto, torna-se implícito.  

A população aqui estudada chamada “vulnerável” pode ser considerada como grupo já 

vulnerado ou que já sofreu processo de vulneração, pois não foram capazes de se defenderem 

sozinhas, seja por diferenças sociais/culturais, seja por políticas públicas deficitárias de 

atendimento às PCD, que não possibilitaram suporte necessário para o enfrentamento de seus 

problemas, necessitando, portanto, serem protegidas, não apenas por leis e resoluções, mas 

por ações de caráter ético e moral. 

 Aplicabilidade da pesquisa anterior para o participante ou instituição 

 

Quando perguntados sobre a aplicabilidade da pesquisa anterior, de uma maneira geral, os 

resultados variaram entre “benefícios”, “prejuízos” e o binômio “nem benefício-nem 

prejuízo”.  

Os benefícios forma citados, porém pelos relatos observa-se uma dificuldade dos cuidadores 

em elencar os mesmos:  

C6: [Eu acho que teve uma ajuda, porque as pessoas vêm o filho com deficiência, qual a 

dificuldade. Eles estavam querendo engajar na sociedade pra ver como é que a pessoa convive 

no dia a dia com pessoas especiais. Um benefício]. 

C4: [Eu acho que pra mim prejuízo não seria, mas, acho que trazia um benefício pra mim 

aprender um pouco, trouxe benefícios; bom.] 

A atual Resolução 466/12 do CNS afirma que a pesquisa envolvendo seres humanos envolve 

riscos que devem ser previstos e descritos no protocolo a ser avaliado pelo CEP. No Inciso II-

22 sobre risco de pesquisa:  

[Possibilidade de danos à dimensão física, 

psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou 
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espiritual do ser humano, em qualquer fase de 

uma pesquisa e dela recorrente] (CNS, 2012, p. 

59). 

Da referida resolução no capítulo II. Item 4, que trata dos termos e definições, estabelece 

como benefícios da pesquisa: 

[Proveito direto ou indireto, imediato ou 

posterior, auferido pelo participante e/ou sua 

comunidade em decorrência de sua participação 

na pesquisa]. (CNS, 2012. P 59). 

 

Toda pesquisa apresenta, intrinsecamente risco aos participantes. E estes riscos devem ser 

minimizados ao máximo (BRASIL, 2008). E os voluntários devem compreender os possíveis 

riscos, desconfortos, benefícios e direitos inerentes ao estudo (GOLDIM, 2003). Neste 

trabalho, com relação aos benefícios, mesmo os cuidadores respondendo que obtiveram 

resultados positivos de suas participações, pelos relatos evasivos observa-se que estes não são 

elencados de forma pragmática, ou seja, não são citadas medidas efetivas às PCD ou às 

instituições aonde estas pessoas são atendidas, após a realização da pesquisa.  

C32: [Benefício teve, porque eles esclareceram muita coisa sobre a (...) e a deficiência, como 

eles ficam (...), a atenção deles fica melhor. Só que isso não foi na prática, foi na teoria. Que 

pena que foi]. 

C36: [Não tive prejuízo, só benefícios mesmo. Eu acho que foi proveitoso]. 

C10: [Prejuízo nenhum. Coisa boa, mas, não consigo pensar em nada]. 

O “fazer o bem” expresso no princípio de beneficência não pode ser refletido apenas como a 

“ausência de prejuízos”. E isto não garante que a pesquisa esteja embasada em princípios 

éticos (PALÁCIOS et al, 2002). 

Além disso, podemos pensar novamente no equívoco terapêutico, quando os participantes 

parecem confundir o ato da pesquisa científica com o atendimento clínico propriamente dito: 

C37: [Então, dessa pesquisa que foi feita na escola lá, pra mim eu tive benefício devido eles 

testarem o aparelho] 
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C21: [Não, prejuízo não, tudo tem benefício. Eles ensinaram a gente a ter postura com eles, 

como sentar, como levantar, como andar. Acho que teve benefício. Teve.]. 

Os relatos denotam uma dificuldade na mensuração ou aplicação dos benefícios percebidos 

pelos cuidadores. Concordamos, portanto com Teixeira e Silva (2012) onde os autores 

referem que neste caso a pesquisa pode ser observada como puramente tecnicista, cuja 

relevância dos resultados é maior para o pesquisador, ficando o bem-estar do participante 

relegado a um plano secundário. Apenas o seguimento dos protocolos de pesquisa, o que não 

foi referido em totalidade pelas cuidadoras, não garante que um trabalho esteja dentro das 

normas éticas. É como nos explicita Martins (2004), onde a pesquisa deve expressar uma 

característica passível de ser aplicada e consequentemente utilizada, ou seja, deve ter um 

caráter pragmático, além de apenas seguir regras deontológicas e diretrizes protocolares. 

C5: [Se foi bom para ela (pesquisadora), pra mim também. Gratificante você poder ajudar 

alguém. Prejuízo de forma nenhuma]. 

Nos deparamos nesta frase com uma postura tipicamente altruísta do participante, onde este 

não se percebe como recebedor direto do benefício. Tal comportamento é referido por 

Miranda et al., (2009) em seu estudo como uma projeção da racionalidade e emotividade dos 

voluntários da pesquisa. Similarmente para Gambles (2004) e Ellington (2003) as pessoas 

participam de uma pesquisa também por considerar esta atitude importante para a sociedade 

como um todo. 

O fato de um estudo não trazer riscos físicos (aparentemente) não significa que esteja isento 

de prejuízos.  

C11: [Para mim é sempre uma novidade. Sempre que tiver pesquisa eu gosto de participar. 

Não tive benefício, porque não tive resultado (...). Prejuízo não tivemos, porque ele (filho) 

não foi exposto a nada]. 

O fato de não serem identificados prejuízos por algumas cuidadoras não significa, 

necessariamente, que estes não estejam presentes. Da mesma maneira, para Evans et al., 

(2005) e Rates et al (2014) um trabalho baseado em entrevistas pode ser tão nocivo quanto 

aquele onde são administrados medicamentos, pois podem causar consequências negativas, 

inclusive psicológicas a seus participantes, como por exemplo, ansiedade. No trabalho de 

Melo (2002) com entrevistas, os relatos denotaram intimidação, vergonha, constrangimento, 

invasão de privacidade entre outros. Dependendo do tipo de pergunta, sentimento de 
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constrangimento podem ocorrer, propiciando o vivenciar de experiências negativas (RATES 

et al., 2014). De acordo com o conteúdo e a forma como estes instrumentos, por exemplo, 

questionários foram elaborados os participantes poderão estar sujeitos ou mais vulneráveis às 

situações de estresse e desproteção. 

Alguns cuidadores identificaram, porém, alguns prejuízos, o que pode ser observada nos 

excertos das entrevistas a seguir: 

C38: [Não trouxe nada, só trouxe decepção! Porque você fica curiosa: será que vai ter alguma 

coisa? E não tem nada (...) é uma decepção pra gente que vai naquela pesquisa e sai pensando 

que vai receber alguma coisa, um resultado, nada]. 

C9: [Eu falo que foi um estresse. Foi um estresse para ambos. Mãe e filho (..). Todo aquele 

estresse, porque eles precisam de todo tempo, foi uma coisa muito rápida, a gente saía de uma 

sala já entrava em outra.  No momento que ele estava fazendo as atividades, ali ele estava 

brincando. Já ia pra outra sala. Ficamos mais de 04 horas,  num sábado de manhã ,criança 

com fome (...)  Aquele estresse da criança chorando.  Você sabe que tudo isso acaba 

prejudicando o resultado.  Então, isso foi desagradável,  mas não pelo ato em si por que para 

nós que fomos lá,  a gente se dispôs a ir,  a gente foi com esse fundamento,  de ter um 

respaldo, de ter uma luz]. 

C41: [Benefício: se trouxe, para mim não chegou. Se chegou aqui deve ter chegado para ela 

(filha) também. Mas que eu saiba, não]. 

Todo participante de pesquisa é potencialmente vulnerável. Participantes vulneráveis podem 

sofrer coerção, obtenção de TCLE de forma inadequada, exploração e exclusão da pesquisa e 

de seus possíveis benefícios (ROGERS e BALLANTYNE, 2008). Neste estudo os 

participantes referiram que além de não receberem o retorno de forma satisfatória, ainda 

tiveram de se submeter e a seus parentes a situações de estresse físico e emocional.  

Foi observado ainda um terceiro aspecto nos relatos: os que não conseguiram classificar os 

resultados, constituindo o que chamamos de binômio “nem benefício-nem prejuízo”: 

C28: [ Não teve prejuízo nenhum, mas também benefício nenhum também, porque eu não sei, 

não sei o que aconteceu, não sei como a outras mães recebeu isso (..) não foi também um 

malefício, mas também benefício nenhum, pra mim pra (filha). Nenhum, acho que não teve]. 
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C13: [Não, eu não tive prejuízo. Eu acho que foi bem. Eu não tive nem prejuízo nem 

benefício. Eu respondi as perguntas delas]. 

C14: [Para meu filho, instituição e para mim não teve prejuízo nenhum. Só eu espero que as 

meninas tenham tido um bom aproveitamento da pesquisa com a gente. Eu pelo menos dei o 

meu melhor...e até complementei a pesquisa, além do que estava no papel delas]. 

C27: [Nem prejuízo, nem benefício. Benefício sim, que eu sei que existe coisa lá fora, que 

pode estar ajudando ele e outras crianças, mas a gente, diretamente pra gente, não]. 

Em algumas falas, podemos observar o prejuízo “camuflado” em ausência de prejuízo como 

na C39: “Não teve benefício nem teve prejuízo. Só que não vou mais deixar ninguém fazer 

pesquisa com ele (filho). Prejuizo não, porque não custava nada levar ele ali. Mas benefício, 

não tive]. 

C8: [(...) eu avalio que para mim nem foi prejuízo nem digo que foi proveito... nada que você 

faz em favor do seu filho, você se prejudica, é o prejuízo. Você participa de uma pesquisa 

pensando no filho. Meu filho tem uma dificuldade e você quer uma resposta. Prejuízo não, 

mas também aproveito também não teve]. 

C3: [ Olha, assim, avaliação, não teve nada de útil, não. Foi mesmo para informação escolar , 

para trazer benefícios não]. 

É como exemplifica brilhantemente Viera e Hossne (2006): “É preciso fazer certas 

experiências para que a ciência caminhe. Mas, muitas vezes, há questões éticas que não dizem 

respeito só à ciência”. 

A C2 em seu relato também deixa um questionamento importante sobre o assunto: 

C2: [Então uma pesquisa serve para descobrir assim, a quantidade de pessoas com a 

deficiência, mas também para buscar alternativas para ela no caso, para essa deficiência, 

porque senão “para que pesquisar”?].  

 Expectativas com relação a atual pesquisa 

Mediante os relatos das entrevistas, foi criada esta categoria referente às expectativas das 

cuidadoras ao participarem deste atual trabalho. Quase que na totalidade os cuidadores 

solicitaram que fosse dado algum tipo de devolutiva ou retorno dos resultados obtidos nesta 

atual pesquisa. Seguem alguns trechos das entrevistas: 
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C38: [Eu espero assim, ver uma melhora na escola, assim, alguma coisa. Que possa retornar 

pra eles, né?]. 

C41: [Que você voltasse aqui um dia e explicasse pra gente o que deu na pesquisa]. 

C9: [Justamente nessa questão do retorno. E aí? Vai ter o retorno? Vai ter a mudança? Isso vai 

fazer a diferença ou não? Eu sempre critico, mas sempre penso no futuro. Que isso aqui hoje 

pode não ser nada, mas amanhã pode fazer uma diferença]. 

C10: [Uma palestra sobre os resultados].  

 C35: [É o que te falei. Eu ajudando você, talvez um dia você venha voltando. Volte aqui e 

fale: “nós conseguimos fazer alguma coisa que pode ajudar seu filho”, quer dizer, esse é um 

tipo de retorno que pode não ser imediato, pode ser daqui 01 ano, 02 anos, 10 anos, mas de 

repente acontece. A gente nunca pode perder a esperança]. 

C14: [Quero saber se deu certo seu trabalho, se você ficou satisfeita. Para meu filho, espero, 

pelo menos o retorno dos resultados que você conseguiu aqui]. 

C11: [Bom, eu gostaria de ter resultados positivos. Que seja bom para o meu filho. Eu queria 

um relatório explicando o que é possível melhorar ou não, para beneficiar ele no dia a dia. 

Saber os resultados]. 

Numa abordagem ética, se pudermos pensar em termos de obrigações pós-pesquisa, um fator 

importante e relevante é que se evite suscitar no participante o sentimento de exploração, de 

maneira que os resultados oriundos deste trabalho possam ser distribuídos, de maneiras mais 

equitativas possíveis a seus participantes. Orientações similares são encontradas na pesquisa 

de Schroeder (2008), onde a autora defende que se deva objetivar ao máximo a prevenção ou 

minimização de possíveis atos de exploração aos sujeitos de pesquisa. 

O ato de participar de uma pesquisa pode significar ao participante uma maneira diferente de 

cuidado, onde a expectativa diante dos benefícios torna-se inevitável tanto para eles, seus 

filhos ou mesmo para a instituição aonde estes são atendidos. Para Almeida et al., (2010) os 

voluntários constroem de forma simbólica sua condição de vulnerabilidade, e a presença dos 

pesquisadores, no caso do estudo citado, médicos trouxeram um sentimento de amparo e 

sensação de acesso à serviços eficazes de saúde. Os voluntários aceitam compartilhar suas 

experiências, muitas vezes expondo-se a riscos desconhecidos por eles, para auxiliar no 

avanço da medicina, sendo portanto, justo que eles tenham acesso aos benefícios da mesma. 
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Neste estudo a baixa escolaridade e a dificuldade de acesso a atendimento especializado a 

seus filhos e parentes com alguma deficiência pode ter suscitado a condição de 

vulnerabilidade nos cuidadores, principalmente diante de uma pesquisa científica. É o que 

Rogers e Ballantyne (2008) denominam como desigualdade na relação de poder, estabelecida 

entre pesquisador e pesquisado, onde a vulnerabilidade se expressa numa situação de pobreza 

material, diminuição de capacidades mentais, baixa escolaridade, dificuldade de acesso a 

serviços públicos de saúde ou exclusão social, sendo considerados prima facie, não somente 

aos pesquisadores, mas também na relação com outras pessoas.  

Após o término deste estudo, deverão ser elaboradas devolutivas às instituições participantes, 

no formato de palestras aos cuidadores ou até mesmo aos profissionais, de maneira a 

promover uma aproximação real e efetiva entre pesquisador e o participante do referido 

estudo. As devolutivas poderão incluir também envio de artigos ou contato direto com os 

participantes, a critério da instituição, de maneira a fornecer os resultados obtidos no atual 

estudo. 

4.2.3.  Categorização dos relatos dos gestores institucionais brasileiros  

Das 13 cidades que aceitaram participar do trabalho, apenas 09 gestores responderam às 

entrevistas. Pelos relatos foram criadas 03 categorias: 

 Decisão sobre participação nos estudos (anteriores) 

A decisão de participar da pesquisa anterior foi basicamente pautada no comprometimento 

dos gestores com o fomento à pesquisa e o aperfeiçoamento científico, tanto no que se refere 

aos atendimentos às PCD como para a obtenção de possíveis benefícios para a instituição pela 

qual são os responsáveis. É como se observa nos relatos a seguir:  

G2: [A gente sempre se prontificou a responder essas pesquisas, com o intuito de melhorar o 

atendimento de cada setor que eu trabalhei]. 

G3: [Na realidade, como professor e gestor, a gente vê a necessidade do profissional. Que 

todo profissional tem a necessidade de fazer um trabalho de conclusão de curso, né? Nos 

estudos tem que fazer esse término dos trabalhos, tem que acontecer. É muito importante para, 

no final desse processo a gente ver que a instituição também faz parte. Estar fazendo parte 

desse trabalho, que está sendo elaborado numa universidade].  
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G4: [Eu sou responsável por este contato de receber o pesquisador, fazer este contato com as 

famílias e acompanhar o decorrer das pesquisas. Eu acho que como organização, a gente acha 

esta parceria muito importante, porque todos nós já fomos estudantes e nós sabemos da 

importância tanto para nós, pesquisadores, estudantes como para quem participa das 

pesquisas. A literatura nos ajuda muito, em outros casos, isto é, isto é, gera informações para 

outros profissionais também para outras famílias]. 

G5: [Às vezes é difícil para algumas pessoas acessarem algumas instituições, os programas e 

a nossa instituição está aberta para visitação, para as pessoas conhecerem o que a gente 

desenvolve aqui, qual é a nossa proposta de trabalho. Então, eu gosto, acho importante a gente 

disseminar informação. Com este princípio mesmo]. 

G6: [Sempre foi para que o futuro melhorasse para a pessoa com deficiência, porque as 

pesquisas, eu creio no meu entendimento, que elas são feitas para que com o tempo as coisas 

vão dando, mas a gente tem que se modernizar cada vez mais, buscar a melhora da pessoa 

com deficiência sempre, acho que as pesquisas, acho não, eu tenho certeza elas ajudam muito, 

em muitas áreas em muitas coisas]. 

G7: [Então, me interessava como gestora saber que se isso (a pesquisa) era real e como a 

gente poderia talvez, ajudar as pessoas que a gente atende e até as famílias. Então achei uma 

pesquisa até interessante em participar]. 

G8: [Porque eu sempre acho que pesquisa é importante, até mesmo para gente descobrir novas 

formas de atuar, novas formas de ver determinadas questões. E então, acho que sempre 

Pesquisas são válidas, não tenho esta questão de barrar pesquisas. Eu acho que pesquisa é 

sempre válido]. 

G9: [Porque foi um grupo de estudantes que veio dizendo que estava fazendo uma pesquisa 

para a escola e para entender um pouco mais da instituição (...) e me interessou (...)]. 

Pelos relatos, os gestores parecem estar cientes de seu papel social e da importância do 

desenvolvimento de parcerias em pesquisas envolvendo seres humanos, como uma estratégia 

que visa antes de tudo, fomentar a realização de atividades e intervenções efetivas em suas 

instituições, incrementando a implantação de políticas públicas que possam reverter em 

benefícios para as pessoas que são atendidas nestes locais, no caso, as PCD e a instituição 

propriamente dita. Da mesma maneira, Freitas e Novaes (2010) apontam que a participação e 

regulamentação das pesquisas envolvendo seres humanos, e países de regime democrático, faz 
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parte das atividades das instituições. A regulamentação dos estudos pode refletir o 

desenvolvimento de cunho prático científico-tecnológico, motivadas pelas áreas médicas, 

relacionando-as a sua aplicabilidade no cotidiano dos serviços especializados em saúde. 

No Brasil, a construção de um atendimento efetivo e digno configura-se, atualmente, como 

um grande desafio para o setor da saúde, onde o gestor configura-se como um agregador de 

competências. Os relatos obtidos nas entrevistas com os gestores institucionais desta pesquisa 

concordam com Dainesi e Goldbaum (2011), para os quais o objetivo primordial da pesquisa, 

desde que conduzida de maneira ética e respeitados os pressupostos protocolares, é definido 

como a busca de aquisição de novos conhecimentos, contribuindo no avanço científico, 

fomentando a aquisição de novos recursos terapêuticos. Os relatos denotam uma preocupação 

com o desenvolvimento de competências e aquisição de conhecimentos diversificados, pois as 

instituições comumente se comportam como elementos associativos entre os interesses 

individuais e coletivos da população. Tais reflexões corroboram com os estudos de Pereira e 

Silva (2011), sobre os gestores institucionais, onde os autores referem que a diversidade de 

contextos que podem ser observados nas instituições, propicia para o desenvolvimento de 

atividades efetivas no sentido de promover o desenvolvimento social. 

Muitas pesquisas são realizadas em instituições de atendimento no Brasil, assim, estudar a 

dinâmica dos gestores destes locais poderá fornecer parâmetros importantes para análise e 

observações pertinentes aos serviços prestados nestes locais e suas interações com os 

preceitos éticos, principalmente em situações de pesquisa. Para Deslandes (2006) as pesquisas 

com gestores institucionais, sob aspecto metodológico, podem favorecer a identificação de 

situações pertinentes ao cotidiano das pessoas que lá frequentam, já que muitas vezes o 

próprio gestor participa de forma ativa deste mesmo cotidiano, possibilitando uma 

compreensão mais fidedigna e possibilitando melhor compreensão do cenário onde estão 

inseridas. 

O papel do gestor, autorizando a realização de pesquisas em suas instituições pode ser 

considerado como um incentivo ao avanço da ciência, inclusive em Bioética, incentivando o 

interesse em projetos científicos e a análise crítica, atentando para as mudanças inerentes ao 

crescimento global, onde as questões éticas e bioéticas são tão presentes e cada vez mais 

atuais. As pesquisas em instituições devem ser embasadas em princípios éticos, valendo-se o 

que Tanaka e Tamaki (2012) chamam de instrumentos e mecanismos coerentes de pesquisa, 
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visando garantir que o estudo desenvolvido seja consistente e tenha validade e consequente 

aplicabilidade.  

 Feedback sobre os resultados obtidos 

Dos 09 gestores participantes, com relação à sua participação em estudos anteriores, 03 

conseguiram identificar feedback recebido dos pesquisadores; 02 disseram que receberam, 

mas não de todos e 04 referiram não ter recebido nenhum retorno. 

Referente aos gestores que identificaram feedback dos pesquisadores: 

G1: [Sim, uma prévia da deficiência e dos munícipes. Qual é o número de deficientes no 

município, os que estão acolhidos numa instituição e que recebe o benefício da prestação 

continuada que é o BCP. Estabeleceu alguns parâmetros por amostragem]. 

G2: [Sim. Entre essas pesquisas a gente acabou recebendo feedback bem interessante.  

Algumas respostas vieram e a gente conseguiu focar o nosso trabalho e alguns projetos 

baseado nesse feedback destas pesquisas. Isso foi fantástico]. 

G4: [Sim. Tem um, porém, que é o que a gente já conversou, tem a questão que às vezes o 

pesquisador manda a pesquisa pronta, que é o físico, mas (...) o que a gente sente falta (...)é 

que este pesquisador traga resultados como troca...para trocar informações mesmo. Que seja 

apresentado para as famílias e para a equipe que atende estas crianças (...) uma vez que a 

gente aborda a família, dizendo que terá um retorno e a maioria das vezes não teve. Isto é 

colocado pelas famílias e muitas dizem que não querem mais participar de pesquisas por este 

motivo (...) de retornar à organização com os resultados da pesquisa (...). As vezes mandam a 

pesquisa, geralmente é mestrado (...) a cópia, a publicação, mas falta o profissional voltar e 

dar o retorno a estas famílias (...). Eles acreditam que o pesquisador vem e fazem uma 

proposta de pesquisa e eles esperam o retorno. E a questão na fragilidade na pesquisa, pois 

estes pais já estão cansados, já participaram de inúmeras pesquisas(...), eles estão cansados e 

muitos se negam a participar]. 

Mesmo o G4 reconhecendo o recebimento do retorno dos resultados fornecido pelos 

pesquisadores anteriores, ele aproveita o espaço e informa sobre a dificuldade em trazer os 

participantes para novos estudos propostos. No caso deste trabalho, a pesquisadora vivenciou 

esta situação várias vezes, tendo dificuldade em obter a adesão tanto dos gestores como dos 

cuidadores, por estes alegarem que não tinham confiança se receberiam realmente devolutivas 
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dos resultados aos voluntários. Daí a importância da participação dos gestores em pesquisa, já 

que estes por serem os agentes que aprovam a execução ou não de determinado projeto de 

pesquisa numa instituição, têm conhecimento pleno dos problemas e benefícios inerentes aos 

procedimentos, dispõe de autonomia para aprovar ou vetar. O gestor passa, portanto, a ter 

uma função dupla: a de participante e mediador dos projetos. A confiança na instituição teve 

grande participação na aceitação das cuidadoras a participarem deste estudo. Estes dados 

corroboram com os estudos de Pansini (2009) no qual o autor se refere às instituições como 

intermediária e administradora dos conflitos sociais, tanto os apresentados no setor público 

como no privado. Para o autor a idoneidade de uma instituição é coerente com sua 

credibilidade diante da população, de maneira geral.  

Cerca de 04 gestores referiram não ter recebido nenhum tipo de feedback dos pesquisadores: 

G3: [Não, isso realmente eu não tive e seria interessante saber realmente o que foi concluído 

dentro da pesquisa que ela fez (...). Tanto para ela como para instituição de (...) como outras 

que ela já foi (...). Isso é mais uma questão de somar, sabe? Para a gente estar vendo o que a 

gente pode melhorar, então]. 

G5: [Não. Eu não recebi. Normalmente não. As pessoas agradecem a possibilidade de poder 

realizar a pesquisa aqui. Mas, eu não recebi nenhum documento. Eu bem que gostaria de 

receber]. 

G7: [Não foi fechado um prazo. A gente ficou sem este conhecimento: quanto tempo levaria 

fazer pesquisas com outras instituições, se ele tinha um prazo para dar este retorno. Ele não 

passou e eu enquanto gestora também acabei não solicitando isso. Mas é incrível, que alguns 

pais que participaram, desde o ano passado quiseram um retorno. Queriam saber, o que tinha 

dado a pesquisa e eu na realidade não tive como falar. É que inclusive, era uma pesquisa de 

doutorado e a gente sabe que é mais extenso...ela pode nem ter acabado. Mas a gente poderia 

ter mais acesso à pessoa. A pessoa não deu nenhuma informação à mais]. 

G9: [Não, não teve nenhum retorno. Teve retorno na hora que ele nos disse que iria nos 

mandar a pesquisa, até para que a gente tivesse entendendo melhor o porquê da pesquisa. Só 

que isso não aconteceu]. 

Os gestores, pelos relatos, também não tinham conhecimento pleno dos protocolos exigidos 

para que uma pesquisa seja desenvolvida numa instituição. O retorno dos resultados obtidos 

faz parte do protocolo de pesquisa (SCHROEDER, 2008). A regulamentação dos protocolos 
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de pesquisa nas ciências humanas se torna necessário (RATES et al, 2014). Nestas instituições 

a população pode ser considerada como vulnerável, podendo sofrer algum tipo de coerção ou 

exploração. Para Rogers e Ballantynes (2008) populações vulneráveis estão mais  

predispostas a sofrerem algum tipo de exploração, seja no processo de obtenção do TCLE 

como no recebimento dos possíveis benefícios da pesquisa. A elucidação de dúvidas ou 

mesmo a explicitação sobre procedimentos que visam a regulação dos procedimentos éticos 

em pesquisa em saúde, com seres humanos aos gestores pode ser considerada uma forma de 

também proteger as populações vulneráveis, que comumente frequentam as instituições aonde 

estes gestores são os responsáveis pela adesão ou não a projetos de pesquisa. 

A importância da regulamentação e do conhecimento dos gestores sobre protocolos de 

pesquisa pode ser observada nos relatos a seguir: 

G6: [Alguns eu não tive e nós preferimos não “abrir” mais, mas não é por ser, mas a 

(instituição) já faz alguns anos que a gente sempre tem um retorno, sempre a gente nunca 

ficou sem retorno].  

G8: [Não, dessa última não, da outra eu tive].  

 Benefícios e/ou Prejuízos e Aplicabilidade da Pesquisa (anterior) 

Dos 09 gestores participantes 05 identificaram benefícios, porém somente dois (G2 e G6) 

estabeleceram uma correlação entre devolutiva e aplicabilidade efetiva: 

G1: [Benefício acerca daí inclusão social (...). Toda vez que toda vez que a família, instituição 

ou família participam de alguma maneira de alguma pesquisa, há uma chance de demonstrar 

que a inclusão social é muito mais simples do que nós imaginamos na verdade. A interação 

entre o pessoal já colabora com isso. Entre entidades, pesquisadores é muito positivo nesse 

sentido. Prejuízo propriamente falando, não]. 

G2: [Trouxe mais benefício do que problemas. Prejuízo acho que não trouxe nenhum. 

Bastante benefício (...) a participação junto a projetos de pesquisa trouxe coisas positivas.  só 

atendemos a demanda corretamente através de pesquisa (...). Algumas respostas vieram e a 

gente conseguiu focar o nosso trabalho baseado nestas pesquisas]. 

G4: [Não. Não trouxe nenhum prejuízo. Benefício sempre traz (...). É um momento de troca. 

Quando tenho duvida porque não é minha área eu pergunto (...) coisas que a gente aprende 

com outros profissionais de outras áreas. Acho que traz benefícios].  
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G5: [Prejuízo não. Eu acho que pelo menos a última pesquisa que as mães participaram, elas 

gostaram bastante, pela possibilidade de falar sobre o filho delas, de desabafar, pois a 

pesquisadora foi bem acolhedora com elas. O que eu senti é que elas gostaram de participar. 

Poder falar delas, do filho delas, das dificuldades, conseguiram avançar neste processo de 

tratamento, de desenvolvimento do filho. De conhecer o que o filho tem, porque ele se 

manifesta desta forma. Tiveram a possibilidade de falar. E elas gostam de falar]. 

G6: [Prejuízo nenhum, nunca. Os benefícios eu penso são o futuro sempre. Os estudos, 

concretamente, tiveram sim algumas descobertas e nós tivemos duas pesquisas aqui que a 

gente conseguiu que o próprio orientador da pesquisa orientasse a nós uma forma melhor de 

conduzir aquela criança, pra poder fazer, trabalhar com ele o andar dele, por exemplo. Se 

descobriu que tinha uma forma para ele conseguir que fizesse, isso foi bom]. 

G7: [Não teve prejuízo, por enquanto, porque a gente participou, não teve nada invasivo, foi 

mais um bate papo com os alunos, né?  Mas a gente está no prejuízo ainda, por não saber do 

resultado, Qual o final da pesquisa]. 

G8: [Pra alguns casos, a gente achou benéfico e pra outros a gente teve prejuízos].   

A G5 manifestou sua opinião sobre os resultados recebidos, mas não conseguiu elencar 

efetivamente nenhuma contribuição, exceto o de propiciar alívio e apoio emocional às 

cuidadoras. Da mesma maneira, os relatos das demais gestoras também denotam uma 

dificuldade na mensuração dos benefícios percebidos pelos cuidadores, ficando estes aludidos 

de forma evasiva. Os benefícios devem ir além do avanço científico, estendendo-se para os 

participantes do estudo (CABRAL et al., 2006). 

Os demais gestores não conseguiram identificar nem benefícios nem prejuízos: 

G3: [Não, não. Nem uma coisa nem outra. Porque eu acredito que traria benefício se o 

pesquisador retornasse com todo o trabalho concluído. Está melhorando as questões dos 

alunos com (...). Eu acho que quando você tem uma orientação, é bom, mas, nós continuamos 

fazendo o trabalho que sempre foi feito, né? Não agregou nada]. 

G9: [Benefício não, não trouxe nem benefício nem prejuízo. Benefício não nos trouxe porque 

não tivemos mais nem contato com esse grupo de estudantes e prejuízo também não porque 

foi uma pesquisa feita ali na hora e somente a pesquisa e nada mais aconteceu (...) não existe 

esse cuidado no depois, acaba ali na coleta].  
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De acordo com Rates et al., (2014) a participação do gestor é preponderante para o avanço da 

pesquisa em instituições, desde que os preceitos éticos sejam seguidos e todos os riscos sejam 

delineados já no protocolo do estudo. 

O respeito aos preceitos éticos não se relaciona apenas ao cumprimento de protocolos de 

pesquisa pré-estabelecidos (CASTRO et al, 2012). Relaciona-se também à maneira ética ou 

não que o pesquisador apresenta em suas próprias produções científicas (BERNARDES e 

NUNES, 2012).  

É como Comparato (2006) brilhantemente se refere à ética:  

[Os princípios éticos nos obrigam a agir em função do valor do 

bem visado pela nossa ação, ou do objetivo final que dá sentido 

à vida humana; e não de um interesse puramente subjetivo, que 

não compartilhamos com a comunidade. Esse valor objetivo 

deve ser considerado em todas as suas dimensões: no indivíduo, 

no grupo ou classe social, no povo, ou na própria humanidade]. 

(COMPARATO, 2006, p. 500).  

 

Deve-se lembrar que nas pesquisas realizadas com seres humanos, as relações, por mais que 

sejam delineadas antecipadamente podem estar sujeitas às vicissitudes cotidianas, ao 

emocional dos participantes, o que torna a pesquisa e a relação entre as partes (pesquisador – 

sujeito) rica e sujeita a adaptações e inserções.  A consciência social, que permeia estas 

relações, pode ser considerada como fonte de princípio éticos.  

A autonomia seja do cuidador seja do gestor na participação ou não em determinada estudo 

reflete a voluntariedade, ou seja, a veracidade dos dados coletados ou reflexões estabelecidas. 

Para Teixeira e Silva (2012) o paciente sem o controle sobre si próprio pode responder a uma 

entrevista ou questionário equivocadamente, cujas consequências podem ser desastrosas, 

principalmente para ele mesmo. Os gestores, neste caso específico têm participação especial 

pois são os responsáveis legais onde estas pesquisas são comumente realizadas. A 

vulnerabilidade destes grupos deve ser levada em consideração e respeitada, já que de acordo 

com Ludke & Andre (1996) a mera obtenção do TCLE não isenta o pesquisador de dilemas 

éticos, pois existem diferenças sócio-culturais relevantes entre o pesquisador e o pesquisado 

que devem ser consideradas, para que se evite ao máximo provocar algum tipo de 
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constrangimento ou intimidação ao participante da mesma. A produção de ciência constitui-se 

objeto de pesquisa científica, sendo importante a consideração dos entraves, avanços e 

desafios que permeiam as mesmas (BASTOS, 2010). 

Outros estudos neste campo se fazem necessários, uma vez que o tema é amplo e pode ser 

fonte de reflexão sob diferentes olhares. Aqui, o foco foram os cuidadores da PCD, porém em 

muitos casos, a PCD, mesmo fazendo parte de um grupo vulnerável, pode ser capaz e ter 

autonomia para decidir a sua participação em pesquisas. Cabe aos pesquisadores uma reflexão 

sobre suas condutas e ações frente aos princípios éticos, para que as pessoas possam 

voluntariamente contribuir para o avanço da ciência e sentir-se recompensadas de alguma 

forma com esta participação, seja pelos benefícios clínicos, educacionais e sociais ou pelo fato 

de colaborar na geração de conhecimentos que possam beneficar outros no presente ou no 

futuro. 

4.3. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Apontamos como limitação do estudo a dificuldade em se obter a adesão dos cuidadores 

familiares, pois muitos deles sequer têm noção dos projetos de pesquisa nos quais 

participaram ou autorizaram seus filhos ou parentes a participarem. A amostra de 42 

cuidadores no Brasil não é representativa, porém acreditamos ter sido suficiente para 

promover a reflexão sobre o tema. 

Outra possível limitação este atual estudo, baseia-se no fato que inicialmente foi sugerido que 

o TCLE fosse entregue com antecedência, pelo gestor, ao cuidador participante para que ele 

pudesse lê-lo em casa e ou até mesmo solicitar ajuda de terceiros. Porém, mediante a 

impossibilidade referida pelos gestores e ou responsáveis das instituições em contribuir na 

distribuição dos termos aos participantes, o mesmo foi assinado no dia da entrevista, o que 

também pode ter influenciado nos resultados obtidos. 

As pesquisas anteriores apresentaram diversidade com relação aos temas abordados, sendo 

esta uma variável não considerada neste atual estudo. Acredita-se, todavia, que não houve 

interferência nos resultados obtidos em função dessa diversidade.  
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5. CONCLUSÃO 

Um dos desafios da ciência atualmente é trazer à tona conhecimentos sobre temas 

diversificados, mesmo que estes necessitem de uma análise diferenciada daquela que se 

realiza usualmente em termos de procedimentos protocolares.  

O objetivo deste trabalho foi o de refletir sobre uma temática pouco discutida e 

paradoxalmente extremamente atual e frequente, que são as pesquisas com cuidadores 

familiares de PCD, que usualmente são os que autorizam seus filhos e parentes a participarem 

de projetos de pesquisa. Muitos destes estudos centram-se muito mais na PCD em detrimento 

dos que convivem ou cuidam destas pessoas. Um achado secundário ao objetivo principal 

deste estudo foi a questão da devolutiva dos resultados ao participante. Foi um ponto muito 

elencado nos relatos das entrevistas e merece atenção, pois propicia que novos estudos se 

desenvolvam a partir desta premissa. Muitos destes voluntários participam das pesquisas e 

com frequência não tem acesso aos benefícios resultantes da mesma. 

Com relação aos cuidadores familiares conclui-se que a educação e a pesquisa podem ser 

consideradas fatores complementares entre si, tanto no que concerne aos conhecimentos do 

pesquisador acerca de seu estudo e potenciais riscos como dos participantes, onde se incluem 

os responsáveis legais destas PCD, ambos considerados como vulneráveis. O estudo do 

pesquisador deve ir além dos protocolos de pesquisa, sendo imprescindível ampliar-se a visão 

para a realidade das populações que compartilham suas experiências, suas vidas, numa 

expectativa de obter algum tipo de melhora ou benefício, comumente negado ou mal 

direcionado pelas políticas públicas em saúde deficitárias em nosso país. 

Somente seguir protocolos de pesquisa não garante a voluntariedade da participação e nem a 

idoneidade dos dados obtidos e esta deve ser uma premissa a todo projeto de estudo, 

principalmente os que envolvem seres humanos. O direito ao benefício inerente ao projeto é 

inalienável e deve ser estendido ao participante, assim como para toda a população. A bioética 

de proteção, pelo cenário atual político e econômico do país parece ser uma forma de 

minimizar os riscos aos quais estas populações, os quais muitas vezes já sofreram vulneração, 

são expostas participando ou não de estudos. Ela norteia as ações relacionadas à saúde 

pública, onde o Estado deve ter o comprometimento verdadeiro de dar proteção e apoio aos 

grupos considerados vulnerados e acompanhamento dos vulneráveis, na tentativa de se 

minimizar ao máximo os estados de vulneração a que estes são usualmente expostos. O 

trabalho junto aos gestores poderá propiciar para que mais iniciativas sejam fomentadas, com 
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a consequente implantação de medidas éticas coerentes com a população, no sentido de 

diminuir ao máximo as diferenças e os riscos. 

O cidadão tem o direito de ter acesso aos serviços de saúde e aos benefícios provenientes dos 

avanços da ciência, principalmente por serem frequentemente atores deste cenário de pesquisa 

e questionamentos, onde qualquer iniciativa contrária pode dar uma conotação de 

cerceamento de sua autonomia em buscar atendimento em saúde nos locais onde, por sua 

observação forem mais apropriados e pertinentes aos seus objetivos e reais necessidades. Tal 

atitude poderá ser tida como um estado evidente, não de vulnerabilidade, pois a possibilidade 

não mais existirá, mas de real vulneração. 

 As relações de poder que se estabelecem na situação de pesquisa entre pesquisador e 

participante necessitam ser revistas. O pesquisador pode ser considerado um professor, um 

intermediário entre a vontade do pesquisado e a concretização dela por ocasião do estudo, de 

forma que todas as ações sejam pautadas no respeito a voluntariedade e ao consentimento real 

e verdadeiro do sujeito da pesquisa. A confiança no pesquisador e no trabalho que se pretende 

desenvolver é a verdadeira “porta aberta” para a pesquisa, e que poderá trazer uma maior 

adesão das pessoas aos estudos.  

A bioética, especialmente a de proteção deve ser norteada pela vontade soberana da pessoa, 

notadamente as que participam de projetos de pesquisa como as PCD ou seus cuidadores 

familiares, que são responsáveis por sua vida, cuidados e consequentemente por sua 

participação nestes estudos. Os interesses científicos não podem ser dicotomizados da 

proteção à pessoa, em respeito à sua vulnerabilidade, buscando a simetria das relações entre 

teoria e prática, pesquisador e sujeito da pesquisa. As relações de poder entre pesquisador e 

participante necessitam ser repensadas, relevando-se a autonomia e o empoderamento destes, 

como o objetivo maior de alargar o consenso geral sobre o as pesquisas sobre o cuidado e as 

pessoas com deficiência. Espera-se, portanto que ao contrário de uma postura paternalista, 

seja possível tornar ativo o sentido de autonomia destas pessoas, contribuindo sobre a 

delicada relação estabelecida entre pesquisador e sujeito da pesquisa.  

Numa sociedade plural e assimétrica como a nossa, a bioética de proteção parece ser a 

maneira mais justa e equitativa de assegurar que os princípios éticos sejam estabelecidos e 

respeitados, principalmente nas situações onde a vulneração já puder ser constatada como 

existente. 
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Com relação aos demais resultados deste estudo, vale a ressalva para que futuros trabalhos 

com PCD ou seus cuidadores possam assegurar tanto os benefícios após o término dos 

estudos para eles e para as instituições, aqui representados pelos gestores. A falta de 

devolutivas encontrada nesta pesquisa pode, pela nossa visão, comprometer de alguma 

maneira a adesão dos participantes em futuros estudos. Lembrando que são estas pessoas as 

reais proprietárias dos resultados, já que sem os quais a ciência poderia parecer sem sentido. 

Sugere-se a ampliação de práxis educativas tanto aos pesquisadores como aos participantes de 

pesquisa e aos gestores institucionais, numa tentativa de se legitimar ao máximo os protocolos 

de pesquisa, no sentido de garantir os direitos inalienáveis de seus participantes, assim como a 

implementação de políticas públicas eficazes no controle e acompanhamento da 

experimentação de cunho científico, junto às populações vulneráveis ou vulneradas.  

Este estudo não esgotou o tema, de maneira que se espera que novos trabalhos possam ser 

desenvolvidos. Espera-se assim, que esta contribuição tenha a reflexão sobre o tema, com a 

meta de que um estudo cientifico possa ser considerado ético e fidedigno, traduzindo a 

realidade para o qual se destina. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 7.1:                   CARTA DE APRESENTAÇÃO 

Prezado (a) Gestor (a) Institucional e/ou Responsável 

Meu nome é Rita A. Bettini Pereira. Sou fisioterapeuta e doutoranda em Distúrbios do 

Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (Brasil) e pela Faculdade de Medicina 

da Universidade do Porto (FMUP- Portugal). 

O objetivo de meu estudo é o de verificar como são abordados os princípios éticos e bioéticos nas 

pesquisas realizadas nas Instituições que prestam atendimento às pessoas com deficiência. Os 

participantes serão os representantes legais destas Instituições          (gestores) e os familiares 

cuidadores principais de crianças e jovens menores de 18 anos com algum tipo de deficiência. É pré-

requisito que os dois grupos já tenham participado de algum projeto de pesquisa há pelo menos três 

anos. 

Deverá ser aplicado pela pesquisadora responsável um pequeno questionário fechado para seleção da 

amostra e feita entrevista gravada e transcrita para o formato de texto. A confidencialidade de dados 

recolhidos e o sigilo absoluto sobre o nome do cuidador, do gestor e da Instituição participante, serão 

garantidos em documento previamente acordado. E os participantes poderão retirar-se do estudo a 

qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo para si ou para a Instituição. 

Estive em Portugal, na cidade do Porto realizando pesquisa de campo sob mesma temática e 

metodologia. Dando prosseguimento ao estudo, necessito realizar coleta destes dados aqui no Brasil 

para elaboração da tese. 

Informo que o estudo já possui aprovação dos Comités de Ética tanto no Brasil como em Portugal.  

São Paulo,          de              de 2014.                                                                                                                                  

Ms Rita A B Pereira                                                                                                                                 

Doutoranda 

                                                                                                     Contatos: 11 99623 0413 

                 e-mail: ritaabettini@uol.com.br 

ritapereira@med.up.pt 
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ANEXO 7.2:     CARTA DE ENCAMINHAMENTO PARA A INSTITUIÇÃO (Brasil) 

 

 

São Paulo, x de xxxx de 2015.  

A/C Diretores e Coordenadores 

À Instituição  

Prezados Senhores 

Estamos apresentando o projeto “A ÉTICA NA PESQUISA COM GRUPOS VULNERÁVEIS: ESTUDO COM 

FAMÍLIAS E INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA”, vinculado ao 

Curso de Doutorado em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie e 

desenvolvido pela Doutoranda Rita Aparecida Bettini Pereira.  

A proposta do referido projeto é investigar como as instituições de atendimento especializado e os cuidadores 

principais da pessoa com deficiência percebem e avaliam a participação em pesquisa científica envolvendo 

grupos vulneráveis. 

O referido projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Mackenzie Número do 

Parecer: 575.210 e CAAE: 24097214.0.0000.0084 

Solicitamos colaboração da Instituição para participar do estudo como convidada, permitindo a coleta de dados 

em suas dependências. Todos os procedimentos éticos serão adotados, de acordo com as exigências do Comitê 

de Ética. Informamos que o mesmo exige que os pesquisadores mantenham sigilo sobre a identificação das 

instituições, porém se for de interesse das mesmas que o nome  seja divulgado, solicitamos autorizaçao por 

escrito do responsável. 

Contando com sua colaboração, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

        Atenciosamente 
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ANEXO 7.3:        

                        PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP (Brasil) 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: A ÉTICA NA PESQUISA COM GRUPOS VULNERÁVEIS: ESTUDO COM 

FAMÍLIAS E INSTITUIÇÕES DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 

Pesquisador: Silvana Maria Blascovi de Assis 

Área Temática: 

Versão 1 

CAAE: 24097214.0.0000.0084 

Instituição Proponente: Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 575.210 

Data da Relatoria: 27/02/2014 

Apresentação do Projeto: 

O projeto está apresentado de forma clara e objetiva e com a devida sustentação teórica. 

Objetivo da Pesquisa: 

Está apresentado de forma clara e objetiva. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

A pesquisa apresenta riscos mínimos 
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Continuação do Parecer: 575.210 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Poderá oferecer contribuições importantes para aprimoramento dos procedimentos éticos em pesquisa. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória 

Adequados 

Recomendações:  

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações 

O projeto apresenta riscos mínimos e pode contribuir para o aprimoramento dos procedimentos éticos 

em pesquisa. Além disso,  a participação na pesquisa aproxima os usuários de serviço/sujeitos de 

pesquisa das questões éticas. 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 

 

SAO PAULO, 31 de Março de 2014 

 

    ____________________________________ 

Assinado por: 

Elizeu Coutinho de Macedo 

(Coordenador) 
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ANEXO 7.4: PARECER DO COMITÊ DE ETICA EM PORTUGAL 
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ANEXO 7.5.  QUESTIONÁRIO AOS FAMILIARES CUIDADORES 

Prezado Senhor (a) 

Obrigada por participar desta pesquisa. Este trabalho tem como objetivo conhecer a forma 

como são realizadas as pesquisas com pessoas com deficiência física, mental ou múltipla, que 

realizam tratamento neste local e/ou seus cuidadores.  

Sua participação é totalmente voluntária e você poderá se retirar do estudo a qualquer 

momento. Será mantido total sigilo sobre quem é o senhor (a), seu nome, assim como qual é a 

Instituição onde seu parente é atendido. O (A) senhor (a) pode se negar a responder a qualquer 

pergunta que possa causar-lhe algum desconforto, sem nenhum tipo de prejuízo. 

1. Código para identificação 

Por favor, responda por gentileza, as seguintes questões: 

2. Idade:____________________ 

3. Sexo:      a. (    ) feminino               b. (   ) masculino  

4. Você cuida e é parente da criança ou jovem que frequenta a instituição? 

        Sim (    )                Não (    ) 

5. Você participou de alguma pesquisa, nesta Instituição ou em algum outro local, há pelo 

menos 03 anos?   

        Sim (     )        Não (    ) 

6. Escolaridade (Você estudou até que série?) 

(   ) ensino fundamental incompleto            (    ) ensino fundamental completo             

(   ) ensino médio incompleto                      (    ) ensino médio completo 

(   ) ensino superior incompleto                   (    ) ensino superior completo 

(   ) pós-graduação     Especifique    _________________________________________ 

(    ) Não estudei 

7. Marque abaixo seu grau de parentesco com a criança ou jovem que você cuida 
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Mãe      (    )                       Pai    (    )                Irmão(ã) (    )            Avós (    ) 

Tio (a)  (    )               Outro(a)  (    ):    qual? ________________________________ 

8.  Você cuida de seu familiar há mais de 6 meses?     

            Sim (    )        Não (   ) 

9. Você assinou uma autorização (termo de consentimento) na época em participou da 

pesquisa?      Sim (    )         Não (   ) 

10. Quando assinou essa autorização ou termo de consentimento para esta pesquisa, você 

entendeu o que estava sendo pesquisado? 

Sim (    )            Não (    ) 

11. Você lembra sobre o que estava sendo pesquisado? 

        Sim (    )           Não (    ) 

O que era? ____________________________________________________________ 

12. A pessoa que estava fazendo a pesquisa com você explicou qual era o objetivo do projeto?                            

                  Sim(    )            Não (    ) 

                               

13. Foi explicado na época, o que era este termo de consentimento? 

                                   Sim (    )            Não (    ) 

14. Você conseguiu entender o que estava escrito nessa autorização? 

                   Sim (    )            Não (     ) 

15. Você precisou de alguém para explicar melhor sobre o que estava escrito na carta de 

informação e no termo de consentimento? 

Sim (     )             Não (    ) 

16. Você recebeu uma cópia da aprovação do projeto por um Comitê de Ética? 

Sim (     )            Não (     ) 
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17. Você teve dúvidas com relação ao que estava sendo pesquisado? 

                                                Sim (     )            Não (     ) 

18. Você realmente queria participar, ou seja, sua participação foi totalmente voluntária até o 

final da pesquisa?                           

Sim (    )            Não (    ) 

19. Você recebeu algum tipo de pagamento ou ajuda para participar da pesquisa? 

                                                                                 Sim (    )      Não (    ) 

Qual? _____________________________               

20. Você ficou descontente ou constrangido, em algum momento, com alguma pergunta que 

lhe foi feita na época? 

       Sim (    )              Não (    ) 

21. Se respondeu SIM à pergunta anterior: Você comentou com o pesquisador(a) sobre este 

desconforto?             

Sim (     )             Não (     ) 

22. Você teve algum tipo de retorno ou resposta do pesquisador, após o término da pesquisa, 

sobre os resultados obtidos?       

Sim (     )               Não (    ) 

23. Acha que a pesquisa trouxe algum benefício a você ou seus familiares? 

             Sim (    )               Não (    ) 

24. Você teria interesse em participar de uma entrevista, nesta instituição, com horário e dia 

pré-agendado? 

         Sim (    )              Não (   ) 

25. Se você respondeu SIM à pergunta anterior, autoriza contato por telefone ou e-mail para 

marcação do horário para a entrevista? 

       Sim (    )               Não (    ) 
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 7.5.1. ENTREVISTA SEMI- ESTRUTURADA 

1. Há quanto tempo você é o cuidador (a) da criança ou jovem? 

2. Fale um pouco sobre sua experiência com a pesquisa que você participou ou autorizou a 

participação de seu filho (parente)? 

3. O que levou você a participar da pesquisa? 

4. Você teve algum retorno sobre os resultados da pesquisa na qual participou? Que tipo de 

retorno? 

5. Em algum momento você pensou em desistir de participar? Explique. 

6. Como você avalia hoje a sua participação na pesquisa relatada? (benefícios e prejuízos). E 

para seu filho (ou parente), como foi esta participação na sua avaliação? 

7. O que o levou a querer participar desta atual pesquisa? 

8. O que você gostaria de ter como retorno pela sua participação em pesquisas (nesta, nas que 

já participou ou nas próximas)? 

9. Comentários adicionais que queira fazer. 
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ANEXO 7.6:  

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA AO GESTOR DA INSTITUIÇÃO 

1. Há quanto tempo trabalha nesta instituição? 

2. Já participou de pesquisas desde então? Se Sim, quantas? 

3. Você recebeu na época a carta de informação e o termo de consentimento para 

assinatura? 

4. Você recebeu uma cópia da aprovação do projeto por um Comitê de Ética? 

5. Quando assinou o termo de consentimento para a pesquisa que participou ou 

autorizou, você compreendeu o objetivo dela? 

6. O que o levou a participar da pesquisa na ocasião? 

7. O Sr (a) sabe o que significa o termo vulnerabilidade quando se trata de pesquisa 

científica? 

8. Por ocasião da pesquisa anterior, você se sentiu constrangido, em algum momento, 

com alguma situação ocorrida naquela época? 

        Sim (    )       Não (   )   

9. Em caso positivo, poderia comentar sobre o ocorrido? 

10. Você teve algum tipo de retorno do pesquisador, após o término da pesquisa, sobre os 

resultados obtidos?       

Sim (    )       Não (     ) 

Em caso afirmativo, qual retorno? 

11. Em sua opinião, a pesquisa no qual participou anteriormente trouxe algum benefício 

ou prejuízo à Instituição ou aos pacientes e seus familiares? 

              Sim (    )        Não (    ) 

Em caso afirmativo, qual? 

12. Tem alguma expectativa com relação à pesquisa na qual participa agora? 

13. Conte um pouco sobre suas experiências junto aos projetos de pesquisa desenvolvidos 

com pessoas vulneráveis. 

14. Gostaria de deixar algum comentário final? 

Obrigada pela sua colaboração 
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ANEXO 7.7: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PAIS ou RESPONSÁVEIS PELO SUJEITO DE PESQUISA 
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ANEXO 7.8.: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA A 

INSTITUIÇÃO 

 


