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 RESUMO 

A vulnerabilidade em pesquisas envolvendo humanos compreende a redução ou 
impedimento da capacidade de autodeterminação do indivíduo. Vários fatores 
podem influenciar o estado e/ou a condição de vulnerabilidade. Regulamentações e 
consensos internacionais sobre ética em pesquisa vigentes não são suficientes para 
garantir o respeito aos participantes de pesquisa e nem impedir malefícios 
decorrentes de pesquisas. Pesquisas em hospitais apresentam peculiaridades 
inerentes ao processo saúde-doença. Objetivos: identificar as situações de 
vulnerabilidade do paciente/participante de pesquisa presentes na realização de 
pesquisas concomitantemente ao tratamento em um hospital de Goiânia-GO; e 
analisar os sentidos de vulnerabilidade atribuídos pelos atores envolvidos no 
contexto do desenvolvimento de pesquisas em um hospital de Goiânia-GO. Estudo 
de abordagem qualitativa do tipo etnometodologia adotando o significado como 
conceito central da investigação. Algumas análises foram fundamentadas no 
pensamento de Foucault. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 15 
pacientes e 15 profissionais de saúde de um hospital da rede pública de saúde de 
Goiânia-GO. Três categorias emergiram das entrevistas realizadas: “Vidas 
alteradas”, “Formação profissional” e “O local ideal”. Os resultados evidenciaram a 
tendência dos participantes em vislumbrar a pesquisa como algo positivo que trará 
importantes contribuições no tratamento, permitindo esperança da cura. Os 
participantes reconheceram o hospital como o local ideal para buscar a cura. 
Todavia, nele estavam presentes situações de fragilidades, como o próprio sistema 
de atendimento à saúde e a comunicação entre profissionais de saúde e pacientes. 
Isto sugere que o poder existente nessas relações ainda reitera a manutenção da 
hierarquia e fragilidades, afetando o exercício da autonomia pelo paciente. Assim, os 
discursos expressaram e evidenciaram como o poder se estabelece naquele local, 
bem como a própria comunicação. Nem todos os participantes percebem as 
fragilidades que entrelaçam o cenário da pesquisa, o que amplia as dimensões das 
vulnerabilidades presentes. Concluímos que os sentidos de vulnerabilidade nesse 
contexto abrangem as modificações nas vidas daqueles pacientes, o processo de 
formação dos profissionais e, ainda, a vivência das rotinas naquele hospital 
considerado referência para o tratamento. 

Palavras-chave: Experimentação humana. Ética em pesquisa. Vulnerabilidade em 
saúde. Relações pesquisador-sujeito. Institutos de Câncer 



ABSTRACT 

The vulnerability on researches involving human being includes the reduction or 
impairment of individual‟s self-determination ability. Several circumstances may 
determine the vulnerability situation. International regulations and consensus around 
ethics research are not enough to ensure respect for research participants and to 
prevent any harms arising from research. Research in hospitals has peculiarities 
about the health-disease process. This research sough to identify the research 
patient-participant situations of vulnerability occurring concomitantly with their 
treatment in a hospital in Goiânia-GO; and to analyze the meanings of vulnerability 
attributed by the actors involved in the context of research development in a hospital 
in Goiânia-GO. This was a qualitative approach of an ethnomethodology research 
based on Foucault's theoretical framework. Semi-structured interviews were 
conducted with 15 patients and 15 health professionals at a public hospital in 
Goiânia-GO. Three categories emerged from the interviews: "Changed lives", 
"Professional training" and "The ideal place". The results evidenced the tendency of 
the participants to understand the research as something positive that will bring 
important contributions for treatment, allowing the hope of the cure. The participants 
recognized the hospital as the ideal place to seek healing. However there were 
situations of weaknesses, such as the health care system itself and the 
communication between health professionals and patients. This suggests that the 
power existing in these relations still reiterates the maintenance of hierarchy and 
fragilities, affecting the exercise of autonomy by the patient. Thus, the speeches 
expressed and showed how power is established in that place, as well as the 
communication itself. Even not all participants perceived the weaknesses present in 
the research field, which amplifies the dimensions of the vulnerabilities. It is possible 
to conclude that the senses of vulnerability in this context cover the changes in the 
lives of those patients-participants, the process of training of the professionals and, 
also, the experience of the routines in that hospital considered reference for the 
treatment. 

Keywords: Human Experimentation. Ethics Research. Health Vulnerability. 

Researcher-Subject Relations. Cancer Care-Institutions. 



... Não somos robôs nem pedras falantes, senhor agente, 

disse a mulher, em toda a verdade humana há sempre algo de angustioso, de 

aflito, nós somos, e não estou a referir-me simplesmente à fragilidade da vida, 

somos uma pequena e trêmula chama que a cada instante ameaça apagar-se, e 

temos medo, acima de tudo temos medo... 

 José Saramago 

Ensaio sobre a Lucidez 
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APRESENTAÇÃO 

A vivência na condição de usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) e, 

também, como profissional de saúde biomédica e docente proporcionou-me 

experiências e questionamentos sobre a condução de pesquisas e atividades de 

extensão nos espaços de assistência à saúde.  Também como membro do Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Goiás, recebia projetos e 

emitia pareceres relacionados a possíveis implicações éticas que ferissem os 

direitos fundamentais da pessoa que participaria daquelas pesquisas. Verificava 

também se o projeto apresentado comprometeria a autonomia, a beneficência, a não 

maleficência e a justiça, princípios preconizados pela bioética Principialista 

(BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2001). 

Observei, durante os anos de atuação no CEP, muitas situações que 

suscitavam inquietações, o que me motivou a buscar respostas científicas por meio 

de uma pesquisa no curso de doutorado. Para tanto, tive o apoio do Núcleo de 

Estudos Qualitativos de Saúde e Enfermagem (NEQUASE) da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Goiás para desenvolver a presente 

investigação, como também apoio para aprimorar  minhas questões de pesquisa.  

Entre minhas inquietações, estava o fato de que, muitas vezes, a pessoa 

participante de uma pesquisa vivenciava uma situação de extrema fragilidade, pois 

havia uma relação implícita: ela participava de uma pesquisa conduzida por um 

pesquisador de uma instituição que, na condição de profissional de saúde, também 

a assistia. Ou seja, até então ela era paciente de um profissional de saúde, agora 

pesquisador, que a convidava para ser participante de uma pesquisa. Como se 

estabelece essa relação? Será que esse paciente tem clareza desta nova situação? 

É de seu conhecimento que, se não desejar, não precisa participar e o atendimento 

deverá ser mantido da mesma forma? Será que ele tem consciência disso? Por 

outro lado, o indivíduo que conduz a pesquisa, independentemente de sua 

formação, tem consciência de que se aquela pessoa que é seu paciente se recusar 

a participar de pesquisa, ele precisa garantir-lhe a mesma assistência? Será que ele 

consegue apreender essa teia de fragilidades? Será que todos têm consciência da 

fragilidade do paciente? Como ficam os elementos do processo saúde-doença 
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presentes no contexto de saúde e vulnerabilidade? Essas inquietações motivaram a 

realização da presente investigação.  

A minha vida profissional, a experiência no Comitê de Ética em Pesquisa 

e a prática como docente de disciplinas como Bioética e Ética em Pesquisa na UFG 

e orientando estudantes em Trabalhos de Conclusão de Curso, possibilitaram-me 

refletir permanentemente sobre essas questões. Como profissional de saúde, 

observava as relações que iam se estabelecendo entre meus colegas e seus 

pacientes em um espaço onde as pessoas buscam por tratamento à sua saúde e 

questionava: de que forma os pacientes e os profissionais que ali se encontram, com 

o propósito fundamental de assisti-los, percebiam essas situações?

Assim, considerando essa minha vivência e a necessidade de buscar 

respostas a essas questões, foi planejada a presente investigação, cuja proposta foi   

abordar a temática inerente à condução de pesquisas envolvendo seres humanos e 

as relações entre participantes de pesquisas e pesquisador. Também busquei 

compreender as dimensões de vulnerabilidade presentes e/ou ocasionadas nessa 

relação. Dessa maneira, a investigação foi centrada na vulnerabilidade dos 

participantes de pesquisa que, ao mesmo tempo, recebem atendimento em um 

hospital credenciado pelo SUS.  

Neste estudo, adotarei a expressão “pesquisa envolvendo seres 

humanos” em referência a todo e qualquer tipo de pesquisa com os mesmos. 

Portanto, sem diferenciar pesquisa “em” ou “com” seres humanos pela ocorrência ou 

não de situações com intervenções para fins investigativos (OLIVEIRA L.R.C., 2004; 

SCHUCH; VICTORA, 2015). Consideramos como pesquisa envolvendo seres 

humanos aquela que “individualmente ou coletivamente, tenha como participante o 

ser humano, em sua totalidade ou partes dele, e o envolva de forma direta ou 

indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos” 

(BRASIL, 2012a, p.2). Utilizarei os termos pacientes e profissionais de saúde para 

referir-me a população entrevistada, que também serão chamados de participantes 

de pesquisa e pesquisadores, respectivamente, em determinados momentos em que 

a abordagem do texto demande. 

Esta tese foi organizada em cinco partes, nas quais discorro sobre as 

representações sociais de pacientes e profissionais de saúde no contexto de 

pesquisa em ambiente hospitalar em que podem tornar-se participantes de pesquisa 

e pesquisadores.  
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Na primeira parte, apresento os questionamentos iniciais, a justificativa e 

os objetivos. Na segunda, abordo o referencial teórico destacando aspectos 

conceituais sobre a vulnerabilidade, as pesquisas envolvendo seres humanos, as 

normativas vigentes no contexto da investigação, e a relação de poder considerando 

a perspectiva de Foucault. Ao final, apresento os pressupostos teóricos que 

sustentam a discussão dos resultados. A terceira parte descreve o referencial 

teórico-metodológico adotado, a delimitação do campo de estudo, as estratégias de 

coleta e análise de dados e os aspectos éticos da pesquisa. Na parte seguinte, os 

resultados obtidos por meio das entrevistas realizadas que encontram-se 

organizados em categorias, cuja discussão é subsidiada pelo referencial teórico 

adotado. Na sequência, finalizando a tese, apresentamos as considerações finais, 

seguidas das referencias bibliográficas e documentos inerentes à pesquisa. 



... É interessante observar, disse, como os significados das 

palavras vão se modificando sem que nos apercebamos, como tantas vezes as 

utilizamos para dizer precisamente o contrário do que antes expressavam e 

que, de certo modo, como um eco que se vai perdendo, continuam a 

expressar, Esse é um dos processos semânticos... 

José Saramago 

Ensaio sobre a lucidez 
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CAPÍTULO 1 

DELINEAMENTO DO OBJETO E OBJETIVOS DO ESTUDO 

1.1 OBJETO DE ESTUDO 

Todo e qualquer tipo de pesquisa requer responsabilidade de quem a 

conduz (GUERRIERO, 2006; PETRYNA, 2011; BOZZO; BALI; EVANIEW; GHERT, 

2017). Nas investigações envolvendo seres humanos, as chances de acertos e erros 

nas condutas podem produzir efeitos iatrogênicos ao participante da pesquisa e 

consequências na assistência prestada. Situações conflituosas que envolveram 

estudos sobre o câncer (LERNER, 2004; VEATCH, 2016), hepatite B (EMANUEL; 

WENDLER; GRADY, 2000; FONSECA, 2010; VEATCH, 2016), anticoncepcionais, 

antirretrovirais e vacinas (OLIVEIRA M.L.C, 2004) tinham em comum a aproximação 

dos profissionais que prestavam atendimento a essas pessoas (OLIVEIRA M.L.C, 

2004). 

A responsabilidade dos profissionais de saúde segue indiretamente, por 

meio da elaboração de hipóteses e conclusão de respostas que serão divulgadas 

como resultados de pesquisas científicas e poderão ser adotadas como orientações 

padronizadas em protocolos de atendimento à saúde. Isso, consequentemente, trará 

benefícios almejados ou ainda poderá provocar malefícios não intencionais à 

população, tanto em pacientes quanto em participantes de pesquisa (PETRYNA, 

2011). Exemplos de resultados de pesquisas que influenciaram consensos 

internacionais são as determinações dos níveis de hemoglobina e a prescrição de 

eritropoietina, mesmo com evidências de vieses nos estudos que fundamentaram a 

padronização dos valores mínimos para a administração desse medicamento 

(LÓPEZ, 2011), e também pesquisas testando medicamentos para o tratamento do 

câncer (BOZZO; BALI; EVANIEW; GHERT, 2017). 

Em vários locais do mundo, inclusive no Brasil, em diferentes épocas da 

história, há denúncias de situações que resultaram em danos, lesões irreversíveis e 

mortes de indivíduos que foram recrutados para pesquisas e se tornaram vítimas de 

práticas mal conduzidas ou mesmo abusivas (BEECHER, 1966; NASCIMENTO, 

2002; GUERRIERO, 2006; MARSICANO et al., 2008; SKLOOT, 2011; REVERBY, 

2012, 2017; VEATCH, 2016). Esses abusos podem não ter a proporção e dimensão 
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do ocorrido nos campos de concentração ou em áreas de conflitos de guerra, porém 

não deixaram de desrespeitar a condição de fragilidade do outro (BEECHER, 1966; 

NASCIMENTO, 2002). Nem sempre as estratégias para o desenvolvimento científico 

incluíram a preocupação com as consequências, ideais de solidariedade e 

responsabilidade (BEECHER, 1966; GUERRIERO, 2006).  

As principais regulamentações e consensos internacionais têm, entre 

seus objetivos, garantir a moralidade da pesquisa envolvendo humanos (ONU, 1948; 

CCL, 1949; NCPHSBBR, 1979; CIOMS, 2002; WMA, 2013). Além disso, estão 

associadas aos novos avanços científicos e tecnológicos, convergindo para 

discussões bioéticas.  

Tais questões desencadearam a consolidação da bioética abrangendo 

reflexões com conotações universalistas e ambientalistas, assim como temas 

pertinentes à assistência à saúde. Assim, a bioética passou a nortear, as reflexões e 

a orientar decisões com base nos princípios fundamentais prima-facie: autonomia, 

beneficência, não maleficência e justiça, inclusive nos momentos de conflito de 

interesses (POTTER, 1970; ARAÚJO, 2012; FLÓREZ, 2011; PESSINI, 2013). 

Porém, em vários momentos históricos, a autonomia dos participantes foi 

desrespeitada (BEECHER, 1966; GOLISZEK, 2004; GUILHEM, 2005; MENIKOFF, 

2009; TANGWA, 2009; AULTMAN, 2013; REVERBY, 2012; 2017; RESNIK, 2016; 

BOZZO; BALI; EVANIEW; GHERT, 2017). Nessas situações, devido ao desrespeito 

ao indivíduo por parte dos pesquisadores, sua decisão, sua capacidade de 

autodeterminação e de expressão foram violadas. Como mencionado anteriormente, 

muitos cenários do desrespeito ocorreram em serviços de saúde (EMANUEL; 

WENDLER; GRADY, 2000; LERNER, 2004; OLIVEIRA M.L.C, 2004; FONSECA, 

2010; VEATCH, 2016). 

O Serviço Único de Saúde (SUS) tem o mérito histórico de incluir 

socialmente pessoas que antes eram "desafiliados” e não recebiam assistência à 

saúde, de modo a possibilitar, ao menos teoricamente, o direito à saúde para todos 

os cidadãos brasileiros. Todavia, estudos evidenciam que, em alguns locais, a 

dificuldade de acesso e as limitações de recursos para conseguir atendimento nos 

serviços públicos de saúde, como o SUS, favorecem a possibilidade do sistema 

tornar-se uma “ponte” para o recrutamento de indivíduos para pesquisas 

(NASCIMENTO, 2002; ROGERS; BALLANTYNE, 2008; ORTH; SCHICKTANZ, 

2017). 
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Segundo Araújo (2006) e Siqueira-Batista (2012), o processo saúde-

doença envolve vários elementos articulados em um processo complexo que 

abrange muito mais do que o aspecto biológico, de forma que elementos ecológicos, 

sociais, econômicos, históricos, culturais, psíquicos deveriam sempre fazer parte da 

observação dos profissionais de saúde (SIQUEIRA-BATISTA, 2012). Isso 

possibilitaria uma visão holística da pessoa que necessita de atendimento, bem 

como a apreensão de fragilidades presentes em sua vida e adversidades 

temporárias ou permanentes que influenciam no processo de manutenção da saúde. 

Dessa forma a vulnerabilidade pode ser encontrada em situações-limite, 

ou seja, pobreza, marginalidade, instabilidades, carências, dificuldades de acesso 

aos serviços de saúde, precariedade do trabalho, limitação de oportunidade, baixa 

qualidade de serviços e das políticas públicas e sociais (NASCIMENTO, 2002; 

ROGERS; BALLANTYNE, 2008; ORTH; SCHICKTANZ, 2017). Trata-se de um 

contexto que contribui para condições de desigualdade que aumentam a exposição 

dos participantes de pesquisas a riscos e, ainda atualmente, à abusos em nome do 

progresso da ciência. A limitação de oportunidades, a incapacidade de enfrentar 

situações de risco e a busca pelo bem-estar, que não tem sido disponibilizadas de 

maneira satisfatória pelas políticas públicas, ampliam as chances de ocorrência de 

desrespeito (NASCIMENTO, 2002; MARANDOLA JR.; HOGAN, 2006; ROGERS; 

BALLANTYNE, 2008; HOSSNE, 2009; VALÊNCIO; DOMINGOS, 2016; ORTH; 

SCHICKTANZ, 2017). 

Assim, elementos que habitualmente compõem os cenários das relações 

sociais podem interferir nas múltiplas e complexas relações de poder que emergem 

desse cotidiano. O pensamento de Foucault abre possibilidades de contribuição para 

a análise das configurações presentes nos espaços de assistência à saúde que 

também desenvolvem, concomitantemente, atividades de pesquisas e ensino 

(FOUCAULT, 2002; 2012; 2013; 2014). Esse pensamento aponta para evidências da 

manutenção de um sistema de relações de poder pautado em práticas hegemônicas 

atreladas ao discurso e conhecimento dominantes. Dessa forma, as perspectivas 

“foucaultianas” sobre as relações de poder, somadas às facetas da vulnerabilidade e 

normativas nesses espaços, podem contribuir para compreensão desta realidade.  

Considerando esses aspectos, entendemos que a realidade se concretiza 

por meio de discursos e verdades organizados em torno do conhecimento, 

independentemente da possibilidade de já haver ou ocorrerem movimentos de 
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resistência. Assim, nesta pesquisa, buscamos identificar, em um hospital filantrópico 

de Goiânia-GO, se pacientes e profissionais envolvidos no tratamento oncológico 

percebem, e de que forma, essa situação percebida de vulnerabilidade presente 

durante o desenvolvimento de pesquisas neste contexto ocorrem; também, 

buscamos compreender como se estabelecem as relações que envolvem 

vulnerabilidade. Para tanto, buscamos apreender, sob a ótica de pacientes e 

profissionais da área, como era vista a possibilidade de participarem ou de estarem 

participando de qualquer tipo de pesquisa em um hospital público no qual, 

inicialmente, procuraram assistência devido algum problema de saúde.  Também 

pesquisamos de que forma a realidade instituída no contexto hospitalar poderia 

influenciar decisões ou mesmo algum tipo de questionamento sobre os processos 

que abrangem a pesquisa envolvendo humanos.  

Assim, a aproximação a esse tema de estudo, bem como às questões 

iniciais, remeteu-nos à seguinte questão de investigação: quais os sentidos de 

vulnerabilidade atribuídos por pacientes e profissionais de saúde, envolvidos no 

tratamento oncológico, sobre o processo de pesquisas desenvolvidas neste 

contexto?  A opção de pesquisar a partir do recorte do tratamento oncológico foi 

norteada pelo fato do paciente submetido a este tratamento percorrer, em geral, uma 

trajetória permeada por muito sofrimento e dificuldades, bastante difícil e 

comprometedora das distintas esferas de sua existência, o que possibilita o emergir 

de suas fragilidades de forma contundente. Essa trajetória torna-se ainda mais 

preocupante diante da possibilidade deste paciente, que já se encontra vulnerável 

devido à doença, ter esta condição agravada quando convidado a participar de 

pesquisas científicas. Esperamos que nossa investigação contribua na percepção e 

no enfrentamento de vulnerabilidades que possam emergir nas situações de 

interfaces entre assistência e pesquisa, pois ambas são necessárias para aprimorar 

os tratamentos de saúde realizados nos pacientes. 
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1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

Assim, com vistas a obter respostas aos  questionamentos apresentados, 

bem como compreender as relações estabelecidas entre pesquisador e 

paciente/participante de pesquisa, delineamos os seguintes objetivos: 

 Identificar as situações de vulnerabilidade do paciente/participante de pesquisa

presentes na realização de pesquisas concomitantemente ao tratamento em um

hospital de Goiânia, Goiás.

 Analisar os sentidos de vulnerabilidade atribuídos pelos atores envolvidos no

contexto do desenvolvimento de pesquisas em um hospital de Goiânia, Goiás.



... É absurdo, é completamente absurdo, Aprendi neste 

ofício que os que mandam não só se detêm diante do que nós chamamos 

absurdos, como se servem deles para entorpecer consciências e aniquilar a 

razão... 

José Saramago 

Ensaio sobre a lucidez 
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CAPÍTULO 2 

ALGUMAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

A revisão da literatura possibilitou tecer algumas considerações sobre 

pesquisa envolvendo seres humanos e acerca da ética em pesquisa. Todavia, 

devido à amplitude da temática, a revisão ora apresentada não esgota o assunto. 

Assim, na sequência, para subsidiar esse estudo, focamos em abordagens que 

abrangeram a vulnerabilidade, as normativas vigentes para realização de pesquisas 

e a relação de poder entre os atores envolvidos em um processo de investigação. 

Os aspectos teóricos aqui apresentados fundamentaram o estudo por trazerem 

elementos norteadores para a compreensão dos sentidos de vulnerabilidade e do 

processo de construção das relações dos indivíduos presentes no contexto do 

tratamento oncológico em que se realizam pesquisas. 

2.1 VULNERABILIDADE EM PESQUISA 

A vulnerabilidade pode ser estudada sob várias vertentes e cenários ou 

na perspectiva de distintos referenciais teóricos. Aqui pontuamos alguns enfoques 

da vulnerabilidade presentes em cenários do desenvolvimento da pesquisa 

envolvendo humanos e também alguns aspectos da vulnerabilidade social. 

Na condição de seres vivos, os indivíduos assumem, constantemente, um 

estado de vulnerabilidade dada sua condição de fragilidade enquanto seres vivos, 

não envolvendo, necessariamente, situações de dano ou lesão (SCHRAMM, 2006; 

MORAIS; MONTEIRO, 2017). Nesse sentido, aspectos como gênero, desigualdade 

socioeconômica, escolaridade e tipos de vínculos emocionais são exemplos de 

fatores que podem influenciar o estado e/ou a condição de vulnerabilidade dos 

indivíduos (MARANDOLA JR.; HOGAN, 2006; HOSSNE, 2009; IWAMA et al., 2016; 

VALÊNCIO; DOMINGOS, 2016). O cotidiano das pessoas também configura 

vulnerabilidade, ou seja, o  

estilo de vida, atitudes, condutas e valores que podem fazer parte de uma 
família, cultura, região ou outras esferas coletivas nas quais a pessoa está 
inserida, ligam-se a perspectivas pessoais, percepções e à própria 
experiência no aumento da segurança, tanto no campo existencial como na 
dimensão objetiva da vulnerabilidade (MARANDOLA JR.; HOGAN, 2006, p. 
35). 
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Por outro lado, o termo vulnerado aplica-se às situações em que a 

proteção equitativa de uma pessoa se encontra comprometida pelo desrespeito aos 

direitos humanos básicos por parte tanto de outros indivíduos quanto do Estado, a 

ponto de desencadear danos, lesões e/ou prejuízos (KOTTOW, 2008a,b; MORAIS; 

MONTEIRO, 2017). 

Considerando essa condição de vulnerabilidade, ela tende a acentuar-se 

nas situações decorrentes de alguma doença. De maneira geral, a dor física e 

emocional devido à doença, bem como a limitação na autonomia em determinados 

momentos desencadeiam ou potencializam a vulnerabilidade. De modo bem 

peculiar, “as situações crônicas de saúde tornam os sujeitos mais vulneráveis ao 

adoecimento, e, de modo inseparável, pelas restrições definitivas dele decorrentes, 

com menor disponibilidade de recursos de todas as ordens para se proteger e/ou 

enfrentar tais problemas” (BERARDINELLI et al., 2010, p.554). Qualquer tipo de 

doença gera transtornos na vida da pessoa doente, mas algumas doenças crônicas 

como o câncer tendem a afetá-la de maneira mais incisiva, o que intensifica sua 

vulnerabilidade. Nesse sentido, o câncer transcende o comprometimento do corpo, 

pois afeta também as esferas biopsicossocial e espiritual do portador da doença 

(FUJISAWA; HAGIWARA, 2015; RAMOS; BARBOSA, 2017; TRIPATHI et al., 2017). 

Um dos conceitos adotados como consenso internacional para 

vulnerabilidade no contexto da pesquisa abrange a “incapacidade substancial para 

proteger os próprios interesses, devido à falta de capacidade para dar 

consentimento informado, à falta de meios alternativos de obtenção de cuidados 

médicos ou pelo custo elevado, ou por ser subordinado de um grupo hierárquico” 

(CIOMS, 2002, p.18). O Relatório de Belmont (NCPHSBBR, 1979) e a Declaração 

de Helsinque (WMA, 2013) foram essenciais para estabelecimento desse conceito e 

nortearam regulamentações e ações de pesquisadores. 

A iminência de condição e/ou situação de vulnerabilidade dos 

participantes em uma pesquisa culmina no reconhecimento do dever de protegê-los 

mediante um processo que envolva esclarecimento, liberdade de recusa e garantia 

da manutenção de direitos pela participação em estudos (WMA, 2013). O Relatório 

de Belmont ressaltou ainda a necessidade de atenção especial aos grupos 

vulneráveis e os cuidados éticos necessários para com os participantes de 

pesquisas (NCPHSBBR, 1979). Nesse contexto, esses grupos seriam compostos 
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essencialmente por indivíduos desfavorecidos socioeconomicamente, doentes e/ou 

minorias raciais expostos a situações de riscos (ROGERS; LANGE, 2013). 

No Brasil, o Conselho Nacional de Saúde, por meio da Resolução 

466/2012, manteve a definição de vulnerabilidade adotada anteriormente pela 

Resolução 196/1996 e incluiu, em sua lista de terminologias, o conceito de risco de 

pesquisa. Nesse documento, definiu-se como vulnerabilidade, o “estado de pessoas 

ou grupos que, por quaisquer razões ou motivos, tenham a sua capacidade de 

autodeterminação reduzida ou impedida, ou de qualquer forma estejam impedidos 

de opor resistência, sobretudo no que se refere ao consentimento livre e 

esclarecido” (BRASIL, 2012a, p.3). Por sua vez, considerou-se risco de pesquisa a 

“possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, 

cultural, ou espiritual do ser humano, em qualquer pesquisa e dela decorrente” 

(BRASIL, 2012a, p.3). 

Portanto, esses conceitos mencionados perpassam por múltiplas faces da 

realidade. Considerando que o cenário de desenvolvimento de uma investigação 

insere-se em um contexto muito mais amplo, a vulnerabilidade pode afetar os 

indivíduos em distintos cenários da sociedade e gerar diversas consequências. 

Dessa maneira, segundo Marandola Jr e Hogan (2006, p.36), independentemente do 

contexto, é necessário compreender “vulnerabilidade a quê”, pois essa se constitui 

“a partir de um perigo ou conjunto deles em um dado contexto geográfico ou social”. 

Mesmo em contextos distintos, torna-se possível fazer analogias e/ou 

interlocuções sobre a vulnerabilidade, pois a mesma encontra-se presente em 

cenários de riscos que envolvem o ambiente de inserção das pessoas e pode afetar 

suas relações e comportamento. A vulnerabilidade “aplica-se a grupos específicos 

que por alguma circunstância física, psíquica ou social” tornam-se “incapazes de 

exercer sua liberdade” (ALMEIDA, 2010, p. 537). E pode, sobretudo, desencadear 

dificuldades diversas em consequência das adversidades presentes ao lidar com as 

condições de vulnerabilidade no contexto socioeconômico e profissional, inclusive na 

área da saúde. Também tem sido percebido que essa condição e/ou estado de 

vulnerabilidade abrange todos os contextos de relações desiguais entre indivíduos 

ou grupos (ALMEIDA, 2010).  

Embora exista uma abordagem ampla do conceito de vulnerabilidade e 

dos diversos contextos onde ela ocorre, há convergências em determinados 

aspectos. Reconhece-se que  
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pesquisadores envolvidos em diferentes problemáticas, apoiados em 
diversos pressupostos teórico-metodológicos e ontológicos, só têm 
convergido na busca deste olhar porque há alterações na própria tessitura 
social e geográfica que imprime modificações na relação risco/proteção ou 
segurança/insegurança no atual estágio da modernidade. Estas alterações 
deslocaram o risco de um espaço circunscrito para o próprio mecanismo de 
reprodução social. Em vista disso, a incerteza torna-se um elemento chave 
para compreendermos os novos arranjos socioespaciais em várias escalas 
e a vulnerabilidade aparece como conceito promissor para operacionalizar a 
compreensão desta situação vivida em toda parte (MARANDOLA JR; 
HOGAN, 2006, p.34).  

No entanto, ressalta-se que a relação de determinação observada nas 

inúmeras situações sociais “não é uma simples relação direta de causa-efeito” 

(BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007, p.81). Por isso, considera-se também que a 

vulnerabilidade “supera o caráter individualizante e probabilístico do clássico 

conceito de „risco‟[...], abrangendo aspectos coletivos, contextuais, que levam à 

suscetibilidade a doenças ou agravos” (SÁNCHEZ; BERTOLOZZI, 2007, p.323). 

Portanto, trata-se de algo complexo, que transcende o mero agrupamento de 

determinantes.   

Dessa forma, a análise da vulnerabilidade também se torna complexa, 

pois vários fatores contribuem para desencadeá-la, o que demanda reconhecer a 

necessidade de compreender efetivamente o conceito em si, a quem se aplica e em 

quais situações (HOSSNE, 2009; LANGE; ROGERS; DODDS, 2013; ROGERS; 

LANGE, 2013). Assim como em outros contextos, essa complexidade da análise da 

vulnerabilidade também permeia a condução do processo de pesquisas envolvendo 

seres humanos. Nesse cenário, as dificuldades oriundas da própria condição e/ou 

estado de vulnerabilidade do participante de pesquisa tornam-se evidentes (LANGE; 

ROGERS; DODDS, 2013; ROGERS; LANGE, 2013; VALÊNCIO; DOMINGOS, 

2016). 

A análise conjunta desses fatores contribui para uma percepção mais 

ampla e adequada da vulnerabilidade que se faz presente em determinado contexto. 

Porém, distintos discursos, observações e ideologias impossibilitam uma 

padronização de sua análise, ainda que, aparentemente, possa haver uma mesma 

condição e/ou estado de vulnerabilidade. Somado a isso, outros elementos como 

percepções e interesses diferentes advindos do olhar de pesquisadores, 

patrocinadores ou participantes de pesquisa, bem como questões inerentes à 

produção do conhecimento, podem tornar ainda mais complexa a análise da 
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vulnerabilidade nesse cenário (RAMSAY et al., 1977; MINOGUE et al., 1995; ZION; 

GILLAM; LOFF, 2000; DINIZ.; CORRÊA, 2001; GRANT; SUGARMAN, 2004; ARÁN; 

PEIXOTO JÚNIOR, 2007; KOTTOW, 2008a,b; ROGERS; BALLANTYNE, 2008; 

COLEMAN, 2009; GRADY, 2009; TAIT, 2009; TANGWA, 2009; AULTMAN, 2013; 

LANGE; ROGERS; DODDS, 2013; ROGERS; LANGE, 2013). 

Entre as possibilidades de análise, podem ser contempladas as 

denominadas dimensões de plano programático, individual e social (PILECCO; 

KNAUTH; VIGO, 2011). No plano programático, a vulnerabilidade relaciona-se à 

proposição, ao cumprimento e à continuidade de políticas, programas, serviços ou 

ações direcionadas à resolução de um problema. No plano individual, ela relacionar-

se-ia aos comportamentos que implicam exposição e suscetibilidade do indivíduo, 

sendo que estes podem variar ao longo do tempo conforme valores e recursos que 

permitem maior ou menor proteção. A análise pelo plano social permite avaliar a 

coletividade por intermédio do acesso à informação e aos serviços de saúde, de 

indicadores epidemiológicos, aspectos sociopolíticos, culturais e econômicos e do 

grau de liberdade de pensamento e expressão (PILECCO; KNAUTH; VIGO, 2011).  

A análise da vulnerabilidade no contexto da pesquisa inclui também a 

esfera individual com a inadequação das informações das pessoas envolvidas e a 

habilidade intelectual das mesmas (GUILHEM; OLIVEIRA; CARNEIRO, 2005). Na 

esfera social, também se agregam questões inerentes às desigualdades sociais que 

podem proporcionar aceitação a qualquer tipo de pesquisa em virtude do receio de 

eventual prejuízo no tratamento diante de recusa, seja pela falta de assistência, seja 

por demora no atendimento demandado. Na esfera política, evidenciam-se 

fragilidades e a necessidade de vontade pública e institucional para a 

implementação das diretrizes vigentes, desde a fase de análise do projeto até sua 

execução e finalização (GUILHEM; OLIVEIRA; CARNEIRO, 2005). 

Em outra abordagem, a vulnerabilidade social tem sido descrita como 

“zona intermediária instável que conjuga a precariedade do trabalho e a fragilidade 

dos suportes de proximidade” (CASTEL, 1997 apud BRASIL, 2007, p. 13). Nesse 

contexto, o deslocamento do indivíduo para essa zona de instabilidade ocasiona o 

processo de desafiliação, o qual “representa uma ruptura de pertencimento, de 

vínculos societais” (CASTEL, 1997 apud BRASIL, 2007, p. 11). 

Além desses planos/esferas mencionados, ainda há a esfera cultural. 

Embora o indivíduo esteja respaldado pela legislação específica na assistência e na 
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pesquisa, ainda pode ocorrer a vulnerabilidade pela assimetria na relação entre os 

envolvidos. A esfera cultural abrange relações de poder e hierarquia que ocasionam 

conflitos morais pelo fato de muitos acreditarem que o indivíduo que detém a técnica 

se apropria dos requisitos necessários para decidir pelo participante de pesquisa 

(GUILHEM; OLIVEIRA; CARNEIRO, 2005). 

Observações e reflexões sobre esses planos/esferas tornam-se 

importantes no diagnóstico da realidade e planejamento de ações preventivas e de 

enfrentamento das condições e/ou estado de vulnerabilidade, bem como condutas 

após exposição aos problemas dela decorrentes. Outros contextos fragilizados por 

algum elemento dos planos/esferas da vulnerabilidade evidenciam que questões de 

ordem política e também de cunho teórico-metodológico desencadeiam diferentes 

perspectivas que podem culminar em fragilidades e conflitos. O empoderamento é 

uma das formas essenciais no processo de enfrentamento de situações de 

vulnerabilidade. Ele abrange mecanismos pelos quais as pessoas assumem o 

controle de suas vidas, de seus destinos e de seus próprios projetos. No entanto, 

isso envolve a capacidade de conscientização sobre sua habilidade e competência 

para produzir, criar e gerir suas próprias ações e decisões (SARDENBERG, 2009). 

Considerando a vulnerabilidade no contexto da pesquisa, apresentamos 

alguns apontamentos que permeiam e dialogam com essa temática. Desse modo 

discorreremos sobre a condução de pesquisas que não foram pautadas na ética; as 

principais normativas para pesquisa com humanos; as especificidades da pesquisa 

clínica; e os aspectos que envolvem as relações de poder a partir do pensamento de 

Foucault. 

2.2 BREVE HISTÓRICO DA ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO HUMANOS 

As incertezas decorrentes do acelerado desenvolvimento da ciência 

tornaram as pesquisas uma fonte de preocupação constante, pois não é possível 

prever limites e consequências em determinadas situações. Ao considerarmos o 

tempo da história da humanidade, o século XX culminou em grandes descobertas 

que proporcionaram diversos benefícios para o ser humano na área da saúde, como 

a descoberta dos antibióticos (PEREIRA; PITA, 2005; REZENDE, 2009), dos 

diagnósticos por imagem (NAVARRO, 2009; REZENDE, 2009) e o desenvolvimento 

da engenharia genética (SOUZA, 2005; REZENDE, 2009). Todavia, quando foram 
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descobertos, não era possível prever consequências negativas advindas da 

utilização de tais tecnologias, por exemplo, resistência bacteriana, efeitos maléficos 

pela contaminação com raios-X (NAVARRO, 2009) e manipulações genéticas, que 

podem gerar uma nova forma de eugenia (SOUZA, 2005; SANTOS et al., 2014).   

Em meio a esse contexto da ciência, surgiu a bioética. Os estudos 

publicados em 1927 pelo educador e filósofo alemão Fritz Jahr mencionavam, 

primordialmente, o “imperativo bioético” seguindo o pensamento de Kant (FLÓREZ, 

2011; PESSINI, 2013). Entretanto, o termo bioético tornou-se conhecido 

mundialmente pelos estudos do biológo Van Rensseler Potter que, na década de 70 

(POTTER, 1970; FLÓREZ, 2011; ARAÚJO, 2012; PESSINI, 2013), o utilizou para se 

referir à preocupação com o “desenvolvimento desenfreado da ciência e com a 

preservação do equilíbrio entre o homem e o ecossistema, bem como suas 

possíveis repercussões para a vida humana” (MARSICANO et al., 2008, p. 328). 

Esses estudos bioéticos fundamentaram a origem de uma corrente de 

pensamento que norteia decisões que perpassam por conflitos éticos, inclusive 

durante o planejamento e desenvolvimento de pesquisas em todo o mundo. Dessa 

forma, a bioética contribui na análise de elementos presentes no cenário da 

pesquisa, não se limitando ao procedimento técnico em si, pois considera também 

eventuais consequências diante dos possíveis benefícios e riscos existentes. Com 

essa forma de pensar, motiva reflexões que contribuem para reduzir possíveis 

conflitos existentes na condução de pesquisas, uma vez que a humanidade 

necessita urgentemente de um saber que permita usar o conhecimento para a 

sobrevivência e melhoria do ser humano e sua qualidade de vida (POTTER, 1970).  

No entanto, mesmo com ideais que incentivavam valores humanos como 

o respeito à dignidade e autonomia, ao longo da história da humanidade inúmeras

pesquisas envolvendo seres humanos ocorreram sem preservar essas premissas. 

De maneira geral, houve a sistematização de estratégias e procedimentos que 

possibilitaram, de forma eficaz, prevenir muitos tipos de doenças e realizar diversos 

tratamentos e reabilitação da saúde. No entanto, da mesma forma que vários 

benefícios foram agregados à vida, nesse percurso histórico também ocorreram 

fatos aterrorizantes decorrentes do desrespeito às pessoas e que geraram dor, 

sofrimento e mortes (BEECHER, 1966; MARSICANO et al., 2008; SKLOOT, 2011; 

REVERBY, 2012; VEATCH, 2016). Em nome do desenvolvimento da ciência e da 

medicina, como também do fortalecimento bélico e de movimentos eugênicos, novos 
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agentes químicos, biológicos, psicoquímicos e procedimentos radioativos foram 

testados em seres humanos, o que proporcionou não só a aquisição de novos e 

importantes conhecimentos para sociedade como também o crescimento de um 

farto mercado de produtos (GOLISZEK, 2004; DINIZ et al., 2008; ROBIN, 2010). 

A trajetória dessas pesquisas envolvendo humanos desencadeou a 

necessidade de repensar as responsabilidades e atitudes dos pesquisadores na 

condução de experimentos. Assim, os aspectos éticos tornam-se presentes nas 

inúmeras discussões desse contexto, consolidando a tendência da impossibilidade 

de pesquisadores restringirem seus estudos a questões técnico-científicas de suas 

especialidades (DINIZ et al., 2008; MARSICANO et al., 2008; ROBIN, 2010; 

PETRYNA, 2011; MAYS, 2012; CALLIER; HUSAIN; SIMPSON, 2014; SQUINCA; 

GUILHEM; SQUINCA, 2015; VEATCH, 2016; BOZZO; BALI; EVANIEW; GHERT, 

2017; REVERBY, 2017). 

Os problemas éticos na condução de pesquisas (BEECHER, 1966; 

SKLOOT, 2011; MAYS, 2012; REVERBY, 2012, 2017; CALLIER; HUSAIN; 

SIMPSON, 2014) não são exclusivos de investigações de natureza quantitativa, pois 

condutas inadequadas também podem ocorrer em estudos qualitativos. O de 

Milgram (DAHIA, 2015) e o experimento da prisão de Stanford (MARQUES, 2009) 

envolviam comportamento e as relações estabelecidas entre pesquisadores e 

participantes tiveram resultados desastrosos. Além desses, o estudo do caso David 

Reimer para investigar ideologia de gênero (SOUZA, 2016), o estudo sobre gagueira 

(SILVERMAN, 1988) e a pesquisa sobre o medo realizada no pequeno Albert 

(BISACCIONI; CARVALHO NETO, 2010) são exemplos de experimentos que, além 

de não prezarem pela condução de procedimentos éticos, foram realizados com 

crianças. Os estudos mencionados apresentavam fragilidades no recrutamento ou 

foram conduzidos de forma inadequada, gerando danos aos participantes. 

As fragilidades da comunicação e o processo de recrutamento 

decorrentes da própria condição ou estado do voluntário expuseram os 

participantes, em algumas circunstâncias, à situações de risco. A participação de 

minorias raciais/étnicas (MAYS, 2012; REVERBY, 2012; CALLIER; HUSAIN; 

SIMPSON, 2014), participantes de pesquisas profissionais (BEECHER, 1966; 

LERNER, 2004; MAYS, 2012; CALLIER; HUSAIN; SIMPSON, 2014), prisioneiros 

(REVERBY, 2012), órfãos (REVERBY, 2012), pacientes sem acesso ao serviço de 

saúde (SKLOOT, 2011; MAYS, 2012; REVERBY, 2012; CALLIER; HUSAIN; 
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SIMPSON, 2014) e/ou portadores de doenças graves (BEECHER, 1966; 

APPELBAUM; ROTH; LIDZ, 1982; LERNER, 2004; SKLOOT, 2011; MAYS, 2012; 

CALLIER; HUSAIN; SIMPSON, 2014) constituem exemplos de investigações 

relatadas na literatura que envolveram fragilidades naqueles contextos de 

pesquisas. 

Alguns desses estudos acima mencionados tornaram-se emblemáticos e 

evidenciaram que, mesmo após a publicação de diretrizes e consensos 

internacionais, o participante de pesquisa ainda permanece a parte mais frágil no 

processo investigativo (BEECHER, 1966; LERNER, 2004; PETRYNA, 2011; 

SKLOOT, 2011; CALLIER; HUSAIN; SIMPSON, 2014; VEATCH, 2016; REVERBY, 

2012, 2017). Esses mesmos estudos destacavam que várias pesquisas médicas 

foram totalmente desrespeitosas com os voluntários, sinalizando que muito ainda 

necessita ser feito para assegurar proteção aos participantes de pesquisas. Todavia, 

entre os aspectos preocupantes que permanecem latentes, estão as consequências 

presentes nesse contexto que abrangem políticas públicas e/ou diretrizes para 

condutas terapêuticas, principalmente no que se refere à alopatia. Há indicativos do 

“poder que a indústria exerce sobre a produção de evidência e as políticas que 

regulamentam o uso de medicamentos” (PETRYNA, 2011, p. 133).  

A história revela exemplos de pesquisas que ignoraram e desrespeitaram 

a autonomia do participante, deixando lesões, sequelas físicas e/ou psicológicas e 

até mesmo registros de muitos óbitos. Como exemplo, podemos citar o estudo com 

a população negra em Tuskegee - EUA, que investigou, elucidou e publicou a 

história natural da sífilis durante 40 anos (1932-1972) (MAYS, 2012). Entretanto, 

para isso, foi negado o tratamento-padrão pelo próprio serviço público de saúde em 

nome da manutenção e do controle da investigação (MAYS, 2012). As condutas 

adotadas erroneamente como boa ciência pelos profissionais de saúde envolvidos 

desencadearam modificações na regulação de pesquisas desenvolvidas nos EUA, 

bem como resultaram no estabelecimento de definições e abordagens específicas 

aos grupos vulneráveis (PETRYNA, 2011; MAYS, 2012; CALLIER; HUSAIN; 

SIMPSON, 2014; VEATCH, 2016; REVERBY, 2012, 2017). 

O estudo realizado com crianças da Escola Estadual de Willowbook, 

localizada em Staten Island, New York - EUA, seguiu essa tendência de condutas 

impróprias. Nele, pesquisas sobre o vírus da hepatite B foram desenvolvidas em 

crianças com deficiência mental. Além dos conflitos éticos inerentes aos próprios 
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procedimentos da investigação, também não houve uma conduta ética durante o 

recrutamento de menores de idade e portadores de comprometimento mental. Após 

coagir os pais para consentir a participação em uma pesquisa sobre a profilaxia do 

vírus, essas crianças foram infectadas propositalmente pelo pesquisador. A 

pesquisa foi mantida entre 1956 e 1970 (EMANUEL; WENDLER; GRADY, 2000; 

FONSECA, 2010; VEATCH, 2016). 

Seguindo essa forma de conduzir pesquisas, em 1964, pacientes idosos 

tornaram-se vítimas dos médicos do Jewish Chronic Disease Hospital, quando estes 

injetaram células tumorais de outros pacientes. O intuito do coordenador do estudo 

era acompanhar a evolução das células fora do organismo que as originou 

(LERNER, 2004; VEATCH, 2016). 

Na década de 80, outros fatos graves marcaram a história da pesquisa 

com seres humanos e demonstraram que apenas mudanças nas regulamentações 

não foram e não seriam suficientes para evitar situações de risco ou proteger grupos 

em situação e/ou estado de vulnerabilidade. Pesquisas que objetivavam desenvolver 

tratamentos medicamentosos para a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS) foram conduzidas em países africanos com padrões de condutas 

diferenciadas em relação aos países de origem desses pesquisadores (PETRYNA, 

2011). Além das condições socioeconômicas desfavoráveis da população em 

estudo, constatou-se mais um agravante: a linha tênue presente nas questões sobre 

a aceitabilidade dos riscos pelos próprios pacientes e a percepção do que seria 

considerado como procedimento experimental ou não experimental (PETRYNA, 

2011). 

Cada vez mais, a condução de investigações em prol do conhecimento e 

ampliação do arsenal terapêutico medicamentoso associa-se às práticas 

coordenadas por profissionais de saúde e pela indústria farmacêutica. Entre os 

pontos que causam desconforto e discussões sobre o tema, estão a forma de 

ingresso do participante de pesquisa no estudo e determinados aspectos da 

produção de medicamentos (PETRYNA, 2011).  

Nesse contexto, houve também transformações no mercado de trabalho 

que evidenciaram o crescimento da indústria de ensaios clínicos contrapondo-se à 

estagnação da indústria farmacêutica no desenvolvimento de produtos inéditos 

(como novos antibióticos ou medicações para tratamento de doenças que afetam 

principalmente populações de países pobres) (PETRYNA, 2011). Assim, foram 



35 

preservadas metas empresariais e relegados a segundo plano fatores determinantes 

para melhorias das condições de saúde pública dos países anfitriões. Nessas 

circunstâncias, a indústria farmacêutica manifestava a preocupação logística com 

seus investimentos, empenhando-se na praticidade de construir evidências: “hoje 

em dia, as companhias podem buscar e escolher as populações que melhor 

demonstram o benefício de determinado medicamento, assim como sua inocuidade” 

(PETRYNA, 2011, p. 134). 

Da mesma maneira como observado em outros países, no Brasil também 

ocorreram situações que evidenciaram fragilidades na condução de pesquisas que 

expuseram os participantes a riscos e danos, mesmo após apreciação ética pelos 

órgãos deliberativos. Um dos casos divulgados envolveu o recrutamento de 

populações ribeirinhas no Amapá em troca de pagamento para serem „iscas‟ para 

captura do mosquito da malária (SANTOS; SANTOS, 2011). Estudar 

heterogeneidade de vetores da malária era o objetivo da investigação coordenada 

pela Universidade da Flórida com financiamento do Instituto Nacional de Saúde dos 

EUA (NHI) e parceria da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), da Universidade de 

São Paulo (USP), da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e da Secretária 

Estadual de Saúde do Amapá (SESA) (SANTOS; SANTOS, 2011). 

No contexto brasileiro, a visibilidade do tema ética em pesquisa também 

tem emergido em discussões sobre as novas regulamentações e/ou revisões e 

atualizações de diretrizes internacionais. Essa tendência perpassa e insere-se em 

vários campos do conhecimento (SQUINCA; GUILHEM; SQUINCA, 2015). A análise 

da vulnerabilidade no desenvolvimento de pesquisas com perspectivas individual, 

social, cultural e política também contribuem na elaboração de diretrizes e normas, 

bem como estimulam atitudes e comportamentos que prezem pelo respeito ao 

participante de pesquisa. No próximo tópico discorremos sobre as principais 

normativas adotadas no cenário da pesquisa envolvendo humanos. 

2.2.1 NORMATIVAS PARA A CONDUÇÃO DE PESQUISAS ENVOLVENDO 

HUMANOS 

Embora exista uma expectativa de que, espontaneamente, as atitudes e 

decisões das pessoas sejam essencialmente pautadas na ética e em fazer o bem, 

isso nem sempre ocorre. O fato da complexidade e subjetividade na tarefa de 
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analisar e fazer ponderações éticas estarem presentes em diversas circunstâncias 

reitera a necessidade de adoção de medidas que orientem condutas na convivência 

social. Assim como em outros contextos sociais, espera-se que pesquisadores 

também balizem suas ações na postura ética durante a condução de suas 

investigações. Todavia, a história nos mostra „desvios de conduta‟ que resultaram 

em sofrimento e dor (MARSICANO et al., 2008; VEATCH, 2016; REVERBY, 2012; 

2017), o que reafirma a necessidade de diretrizes e normativas para serem 

seguidas. 

A publicização de fatos históricos aterrorizantes relacionados com o 

desenvolvimento de pesquisas envolvendo humanos foi determinante para o repúdio 

da sociedade em aceitar toda e qualquer forma de violação de direitos das pessoas, 

em nome da ciência. A partir de então, houve um movimento na comunidade 

científica para criação e adoção de consensos internacionais que estimulassem 

boas práticas de pesquisa que não transgredissem a ética (MARSICANO et al., 

2008; VEATCH, 2016).  

O Código de Nuremberg (CCL, 1949) foi estabelecido após as 

atrocidades acometidas por médicos contra prisioneiros durante a 2ª Guerra Mundial 

nos campos de concentração. Em 1947, legitimaram-se pontos relevantes para a 

participação de seres humanos em pesquisas: o direito de ser respeitado e de 

manter a integridade do participante. A equivocada percepção que atrocidades em 

estudos ocorreriam somente em consonância com regimes totalitários evidenciou a 

continuidade de absurdos em diversos estudos. Como apontamos anteriormente, 

pesquisas sobre sífilis (PETRYNA, 2011; MAYS, 2012; CALLIER; HUSAIN; 

SIMPSON, 2014; VEATCH, 2016; REVERBY, 2012, 2017), hepatite (EMANUEL; 

WENDLER; GRADY, 2000; FONSECA, 2010; VEATCH, 2016) e câncer (LERNER, 

2004; VEATCH, 2016), em que os participantes desconheciam os riscos aos quais 

estavam expostos e/ou a finalidade dos procedimentos conduzidos prioritariamente 

por médicos, só foram „descobertas‟ pela atuação da imprensa.  

Seguindo a mesma vertente, após o ocorrido em Nuremberg, em 1964, a 

Associação Médica Mundial apresentou a Declaração de Helsinque (WMA, 2013). O 

fato da classe médica ainda não estar sensibilizada com o Código de Nuremberg 

motivou essa iniciativa, que se estendeu às demais categorias profissionais 

(MARSICANO et al., 2008; VEATCH, 2016). 
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Em 1978, nos EUA, a Comissão Nacional para a Proteção dos Sujeitos 

Humanos da Pesquisa Biomédica elaborou o Relatório de Belmont (NCPHSBBR, 

1979). Esse documento enfatizava os princípios de respeito às pessoas, 

beneficência e justiça como norteadores na resolução de conflitos em pesquisas 

envolvendo seres humanos. Nele, havia a instrução para que esforços fossem 

envidados no sentido de „separar‟ a prática assistencial da pesquisa, de maneira a 

respeitar a decisão do indivíduo. Uma vez evidenciado que ambas as perspectivas 

eram distintas para o paciente, nenhuma sobressairia a outra, mas poderiam 

ocorrer, ou não, simultaneamente envolvendo as mesmas pessoas desde que 

esclarecidos e autorizados os procedimentos (MARSICANO et al., 2008).  

No ano seguinte, em 1979, a publicação de Beuchamp e Childress 

(BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2001) ratificou o conteúdo do Relatório de Belmont ao 

propor a corrente de pensamento principialista. Nela, foram evidenciados os 

princípios da beneficência, do respeito à autonomia, da não maleficência e da 

justiça, porém associando-os à ética também necessária na conduta médica 

(MARSICANO et al., 2008). 

No Brasil, somente em 1988, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

publicou as primeiras diretrizes para ética em pesquisa por meio da Resolução 

01/1988 (BRASIL, 1988). Após discussões e a constatação de que persistiam 

fragilidades e que as metas de adesão dos pesquisadores às diretrizes éticas ainda 

não alcançavam o esperado, publicou-se a Resolução 196/1996. Essa normativa 

tornou-se um marco histórico no meio científico brasileiro e internacional, sobretudo 

por estabelecer a obrigatoriedade da participação de representantes da sociedade 

em comitês de ética em pesquisa. Algumas estratégias para que ocorresse a adesão 

à Resolução 196/1996 foram a articulação política e de gestão com o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que teve um papel 

educacional com os bolsistas de iniciação científica, e tornar compulsória a 

submissão de projetos de pesquisa aos comitês de ética em pesquisa para a 

concessão de fomentos (CURTY, 2010). 

A Resolução 196/1996 incluiu, desde sua elaboração, aspectos 

importantes para resguardar a autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, 

entre outros (BRASIL, 1996), de modo a “assegurar os direitos e deveres que dizem 

respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado” (BRASIL, 

1996, p.1). O seu texto fundamentou-se nos consensos internacionais de pesquisas 
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envolvendo seres humanos, entre eles, o Código de Nuremberg (CCL, 1949), a 

Declaração dos Direitos do Homem (ONU, 1948), a Declaração de Helsinque - 

versões: 1964, 1975, 1983 e 1989 (WMA, 2013), o Acordo Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos (WMA, 1992), as Propostas de Diretrizes Éticas 

Internacionais para Pesquisas Biomédicas envolvendo Seres Humanos - versões: 

1982 e 1993 (CIOMS, 2002) e as Diretrizes Internacionais para Revisão Ética de 

Estudos Epidemiológicos (CIOMS, 1991).  

A Resolução 196/1996 também pautou-se em documentos brasileiros 

como a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e legislações 

correlatas (BRASIL, 1996). Essa resolução também consolidou a criação da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e dos Comitês de Ética em 

Pesquisa (CEP). A CONEP caracteriza-se como “uma instância colegiada, de 

natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa, independente vinculada ao 

Conselho Nacional de Saúde” (BRASIL, 1996, p.7). Nas pesquisas, uma das etapas 

dos exercícios de respeito e autonomia esperados pelo CEP e CONEP envolve a 

aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Por meio dele, o 

pesquisador não se restringe apenas a informar ao possível voluntário de pesquisa a 

realização da mesma, mas, essencialmente, tem a obrigação e o dever de 

esclarecê-lo sobre a pesquisa proposta por meio de linguagem clara e inteligível 

para que ele possa decidir sobre sua participação. Essa decisão não poderá ser 

influenciada por ninguém, nem por qualquer circunstância que comprometa o poder 

de decisão do voluntário (BRASIL, 1996; MARSICANO et al., 2008). 

Novas resoluções foram surgindo e complementando normativas e 

diretrizes da Resolução 196/96 (BRASIL, 1996). A Resolução 240/1997, por 

exemplo, objetivou regulamentar a participação social nos CEP, fortalecendo, 

inclusive, a regulamentação das políticas públicas de saúde que estabelecem a 

participação do controle social (BRASIL, 1997a). A Resolução 251/1997 especificou 

diretrizes sobre pesquisas com novos fármacos, medicamentos, vacinas e novos 

testes diagnósticos (BRASIL, 1997b). A Resolução 292/1999 tratou da pesquisa de 

cooperação estrangeira (BRASIL, 2002). A Resolução 304/2000 teve o objetivo de 

nortear pesquisas com povos indígenas (BRASIL, 2000) e a Resolução 346/2005 

abordou questões inerentes aos projetos multicêntricos (BRASIL, 2005). 

A última revisão e atualização da principal diretriz ética brasileira, a 

Resolução 196/1996, originou a publicação da Resolução 466/2012 (BRASIL, 
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2012a). Entre os pontos alterados, houve a inclusão de parte dos textos das 

resoluções que tratavam de questões como acesso aos cuidados de saúde, 

utilização de placebo e pesquisas em reprodução humana. A diretriz também 

normatizou aspectos como o pagamento de participantes de pesquisa somente na 

circunstância da realização de pesquisas clínicas em fase I ou de bioequivalência 

(BRASIL, 2012a; NOVOA, 2014). Conforme a Resolução 251/1997 (BRASIL, 

1997b), define-se como Fase I a etapa que testa preliminarmente a segurança e o 

perfil farmacodinâmico. Os grupos que participam dessa fase são compostos por um 

número menor de pessoas, em geral saudáveis.  

A Resolução 466/2012 (BRASIL, 2012a) também reafirmou a 

obrigatoriedade do esclarecimento sobre a pesquisa proposta por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) ou do Termo de Assentimento, no caso 

de crianças, adolescentes e outros legalmente incapazes que fossem participantes 

da investigação. O termo torna-se uma forma de comunicação das partes envolvidas 

e proporciona informação e possibilidade de consentimento (SCHRAMM, 2017). 

Porém, nesse texto, cria-se uma expectativa que não se limita a um momento 

isolado de aplicação do TCLE e norteia que pesquisadores adotem em suas práticas 

um efetivo Processo de Consentimento Livre e Esclarecido. Dessa maneira, 

explicitaria, de forma mais incisiva, vários aspectos como o tipo de pesquisa, 

objetivos, métodos, benefícios e potenciais riscos previstos, bem como os direitos do 

voluntário (BRASIL, 2012a; NOVOA, 2014).   

O texto da Resolução 466/2012 também suprimiu o termo sujeito de 

pesquisa, passando a adotar a denominação participante de pesquisa, e ampliou a 

definição de patrocinador e, consequentemente, suas responsabilidades (BRASIL, 

2012a). Assim, aquele intitulado patrocinador assume compromissos que se 

expandem para além do indivíduo ou empresa que financia projetos (BRASIL, 

2012a; NOVOA, 2014). Ela estabeleceu, ainda, que todas as pesquisas sejam 

protocoladas e apreciadas no Sistema CEP/CONEP por meio de uma plataforma 

digital denominada Plataforma Brasil. A criação da Plataforma Brasil pela CONEP 

possibilita acompanhar, no sistema, a pesquisa protocolada desde os estágios 

iniciais de submissão, a aprovação pelo CEP e pela CONEP, quando necessário, 

até a conclusão pelo envio de relatórios. Esse sistema oficial contribui para maior 

“transparência e agilidade no processo devido à apresentação de documentos pela 

internet.” (BRASIL, 2012b, p.1). Os CEP devem priorizar “temas de relevância 
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pública e de interesse estratégico da agenda de prioridades do SUS, com base nos 

indicadores epidemiológicos” (BRASIL, 2012a, p.8; NOVOA, 2014, p.9). 

Outra abordagem contemplada na Resolução 466/2012 abrange a própria 

questão da vulnerabilidade, que manteve a definição da Resolução 196/1996. Ela 

legitimou a existência de vulnerabilidade em determinadas circunstâncias e a 

descreveu como “estado de pessoas ou grupos que, por quaisquer razões ou 

motivos, tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida ou impedida, ou 

de qualquer forma estejam impedidos de opor resistência, sobretudo, no que se 

refere ao consentimento livre e esclarecido” (BRASIL, 2012a, p.3). 

Assim, apoiados nessas normativas, os pesquisadores brasileiros 

desenvolvem seus estudos em distintas áreas temáticas. Porém, alguns movimentos 

como as atualizações da Declaração de Helsinque ocorridos a partir de 2008 têm 

gerado controvérsias nesse meio. O Brasil deixou de ser signatário das versões 

revisadas dessa declaração desde essa época. Pelo entendimento da CONEP e de 

muitos pesquisadores, as novas versões são retrocessos históricos na condução de 

pesquisas que regulamentam o desrespeito ao participante, como a flexibilização do 

uso de placebo e o duplo-padrão. Entretanto, isso não impediu que se iniciasse um 

movimento contrário, subsidiado pela indústria farmacêutica, que tem influenciado a 

percepção dos parlamentares, que insistem em aprovar o denominado Projeto de 

Lei 200/2005. Na análise da CONEP, esse projeto comprometerá o sistema de 

CEP/CONEP em seus objetivos de “proteger os participantes de pesquisa e 

assegurar que as pesquisas sejam realizadas com ética no Brasil” (BRASIL, 2015b, 

p.1), pois ele se fundamenta na versão atual da Declaração de Helsinque, da qual o

Brasil não é signatário (BRASIL, 2015b). No entendimento da CONEP, a proposta 

do projeto de lei 200/2005 prevê: 

tentar extinguir o atual sistema de análise ética, coloca em risco os direitos 
dos participantes de pesquisa conquistados nas últimas duas décadas, ao 
longo da história do Sistema CEP/CONEP e do Conselho Nacional de 
Saúde. Também retira dos brasileiros o controle social das pesquisas que 
acontecem no país (BRASIL, 2015b, p.1).  

Todas essas normas foram importantes para nortear as condutas dos 

pesquisadores no Brasil. Todavia, ainda permaneciam lacunas nas áreas de 

ciências humanas e sociais. Com o intuito de atender a essa demanda, foi publicada 

a Resolução 510/2016, a qual estabeleceu normas que reafirmam o preconizado 
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pela Resolução 466/2012 e destacou a obrigação do pesquisador de respeitar os 

valores culturais, sociais, religiosos, como também os hábitos e costumes dos 

participantes (BRASIL, 2016). 

Portanto, o debate sobre pesquisa envolvendo seres humanos no cenário 

brasileiro ainda se estenderá para contemplar interesses de diversas esferas da 

sociedade. As normativas direcionadas a pesquisa mencionam em suas 

publicações, direta ou indiretamente, conteúdos que convergem para a discussão 

sobre vulnerabilidade dos participantes de pesquisa. Conforme mencionado 

anteriormente, particularidades de alguns tipos de pesquisa requerem atenção 

especial por envolver situações de risco elevado a saúde do participante de 

pesquisa e/ou pelos financiamentos de patrocinadores. Por estar presente nos 

ambientes hospitalares e manter interface com as questões inerentes a 

vulnerabilidade, na sequência, discorreremos sobre a pesquisa clínica. 

2.2.2 PESQUISA CLÍNICA/ENSAIO CLÍNICO 

Em virtude da maior visibilidade dos resultados das pesquisas clínicas e 

por ocorrerem vinculadas aos cenários de tratamento à saúde, tecemos aqui 

algumas considerações sobre esse tipo de investigação. A  pesquisa clínica possui 

particularidades inerentes as etapas de seu desenvolvimento, que também 

permeiam aspectos da condição e/ou estado de vulnerabilidade dos pacientes 

durante a realização dela. Devido a essas particularidades, a CONEP publicou 

resoluções específicas para essa modalidade de pesquisa (BRASIL, 1997b; 2002; 

2005; 2012a). 

Com o avanço de novas tecnologias e a expansão mercadológica e 

territorial das indústrias farmacêuticas, a pesquisa clínica disseminou-se em quase 

todo o mundo. Em nosso estudo, será considerado como pesquisa clínica ou ensaio 

clínico a definição estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância em Saúde 

(ANVISA): 

pesquisa conduzida em seres humanos com o objetivo de descobrir ou 
confirmar os efeitos clínicos e/ou farmacológicos e/ou qualquer outro efeito 
farmacodinâmico do medicamento experimental e/ou identificar qualquer 
reação adversa ao medicamento experimental e/ou estudar a absorção, 
distribuição, metabolismo e excreção do medicamento experimental para 
verificar sua segurança e/ou eficácia (BRASIL, 2015a, p.5). 
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Embora o desenvolvimento de ensaios clínicos possa trazer benefícios 

para a população, até atingir a fase de utilização segura de seus produtos, existe 

todo um contexto que precisa e deve ser considerado. A pesquisa clínica 

usualmente é classificada em quatro fases. A Fase I abrange os testes preliminares 

para estabelecer a segurança e o perfil farmacocinético. Geralmente, pessoas 

saudáveis participam de pequenos grupos da população investigada. A Fase II ou 

estudo-piloto terapêutico também envolve um pequeno grupo de pessoas com 

determinada enfermidade e objetiva evidenciar a atividade e a segurança a curto 

prazo do princípio ativo, bem como a dose adequada para o tratamento. A Fase III 

ou estudo terapêutico ampliado contempla a investigação em grupos maiores, 

estabelecendo riscos e benefícios do princípio ativo a curto e longo prazos, assim 

como seu valor terapêutico, reações adversas e interações clínicas. Na Fase IV, 

geralmente, os estudos caracterizam-se pela vigilância pós-comercialização do 

produto em questão (BRASIL, 1997b).  

A inovação tecnológica das indústrias farmacêuticas brasileiras ainda 

encontra-se em estágio de principiante na comparação com aquelas de países 

desenvolvidos e direcionam suas metas ao desenvolvimento de medicamentos 

fitoterápicos. Seguindo uma tendência dos países em desenvolvimento, ainda são 

limitados os investimentos para estudos sobre doenças negligenciadas. Um dado 

preocupante refere-se à lógica entre o que foi produzido em ensaios clínicos ser 

liberado pela ANVISA para consumo sem a validação prévia por meio de estudos 

locais. Sob tal lógica, grande parte de medicamentos lançados no mercado ainda 

não foi estudada na população brasileira e respalda-se apenas na validação externa 

(SILVA, 2014). 

Embora o número de ensaios clínicos tenha aumentado significativamente 

no Brasil, a inovação tecnológica desenvolvida em nosso país manteve-se 

estagnada. Os monopólios temporários oriundos das patentes também figuram 

nesse contexto que movimenta elevados valores financeiros e dificultam o 

crescimento da indústria farmacêutica brasileira. Essas investem preferencialmente 

na produção de medicamentos com patentes expiradas ou que possuem apelo de 

marketing (AKKARI et al., 2016). Considerando as expectativas do mercado 

mundial, “as previsões ainda indicam que os gastos globais com medicamentos irão 
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alcançar US$ 1,2 trilhões, em 2017, correspondendo a um aumento de US$ 205-235 

bilhões em relação a 2012” (IMS, 2013 apud AKKARI et al., 2016, p.366). 

De maneira geral, há muito tempo pesquisas que envolvem seres 

humanos geram discussões e cuidados devido à subjetividade da percepção dos 

envolvidos. Todavia, outras questões resultantes de efeitos indesejados nos 

participantes, principalmente decorrentes do uso de medicações em teste e/ou 

procedimentos invasivos, também causam desconforto no meio acadêmico pelas 

consequências de situações como o Evento Adverso Sério (EAS). Geralmente, eles 

são conceituados e classificados com base em critérios como seriedade e 

casualidade (MARODIN; GOLDIM, 2009). A possibilidade de haver conflitos de 

interesses entre as partes envolvidas no contexto da pesquisa destaca-se como uma 

das preocupações constantes dos CEP. Pesquisadores, patrocinadores, instituições 

acadêmicas e participantes de pesquisas trazem expectativas que, embora 

caminhem para uma mesma direção, a fim de obter produtos adequados para uso 

humano, nem sempre conseguem superar limitações de comunicação, hierarquias e 

interesses. Tais limitações, por sua vez, podem influenciar, direta ou indiretamente, 

nas motivações para participação dos envolvidos nesse contexto (BRASIL, 2012a). 

Nesse sentido, a expansão de ensaios clínicos coordenados por 

indústrias farmacêuticas que 'terceirizam' esse trabalho por meio de parcerias em 

países em desenvolvimento desencadeou discussões no meio científico 

(GLICKMAN et al., 2009; HANAUER, 2009; SARIOLA; SIMPSON, 2011; GOMES et 

al., 2012; SILVA et al., 2016). Entre as questões polêmicas desse cenário, destaca-

se o fato de determinados ensaios clínicos não serem autorizados em seus países 

de origem, todavia, isso não impede que sejam desenvolvidos em outras nações, as 

quais, geralmente, têm como característica comum a desigualdade social. A 

inserção dessa prática conhecida como duplo-padrão (GUILHEM, 2008) legitima o 

desrespeito ao ser humano que vive em um país economicamente desfavorecido. 

No cenário dos ensaios clínicos, esse movimento denominado globalização da 

pesquisa tem sido evidenciado desde a década de 90 (GLICKMAN et al., 2009; 

HANAUER, 2009; DESAI; MAHAJAN, 2015). Assim como outras consequências da 

globalização, a naturalização dessas estratégias mercadológicas de terceirização 

tornou-se cada vez mais consolidada pela força do próprio capitalismo. 

Devido aos aspectos logísticos, como redução de custos e possibilidade 

de obter amostras estatísticas maiores, bem como oportunidade de testar novos 
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fármacos em populações com características sociais e demográficas distintas, as 

indústrias farmacêuticas empenham-se em investir nesses locais (GLICKMAN et al., 

2009; HANAUER, 2009; SARIOLA; SIMPSON, 2011; GOMES et al., 2012; DESAI; 

MAHAJAN, 2015; SILVA et al., 2016). A economia gerada por esse deslocamento 

para realização de ensaios clínicos de Fase II e Fase III pode variar de US$ 1000,00 

a US$ 2000,00 por indivíduo recrutado, o que corresponderia a menos de um 

décimo do valor gasto para realizar esta mesma pesquisa em um centro de segunda 

linha em países como os Estados Unidos (GLICKMAN et al., 2009). 

Outros aspectos preocupantes do ponto de vista ético e de saúde pública 

também se destacam nesse movimento de globalização das pesquisas, por 

exemplo, possibilidades concretas de redução do cronograma para a execução dos 

ensaios clínicos. Alguns países favorecem a aceleração do recrutamento e, 

consequentemente, geram benefícios para as indústrias pela diminuição desse 

tempo. Além disso, a possibilidade de redução da burocracia regulatória e/ou a 

existência de prerrogativas para superar barreiras regulatórias para aprovação de 

medicamentos também estimulam cada vez mais essa expansão das pesquisas 

clínicas pelo mundo. Em termos de mercado, isso significa muito, pois, além da 

redução dos prazos, o tamanho da população em si garantiria futuros consumidores 

(GLICKMAN et al., 2009). 

Como se não bastassem esses aspectos mencionados, a pesquisa clínica 

ainda esbarra em questões que abrangem a transparência dos desdobramentos 

desses estudos. A integridade da pesquisa, em muitas situações, tem sido 

questionável. Nos contratos com patrocinadores, os profissionais dos locais de 

recrutamento tornam-se meros coletores de dados da pesquisa, sem participação 

efetiva no projeto. Entre os problemas evidenciados estão a falta de ajustes nos 

desenhos metodológicos que desconsideram especificidades da população local e a 

existência de contratos em que os patrocinadores delimitam o acesso aos dados e 

controlam conteúdo das publicações dos resultados (GLICKMAN et al., 2009; 

PETRYNA, 2011). Os aspectos que envolvem a integridade acadêmica também 

estendem-se à indústria alimentícia e interferem na saúde da população. Um 

exemplo dessa situação foram vieses detectados em pesquisas que não divulgaram 

resultados desfavoráveis, mesmo com evidências da propensão ao aumento de 

peso e obesidade devido ao uso de bebidas açucaradas (BES-RASTROLLO; 

SCHULZE; RUIZ-CANELA; MARTINEZ-GONZALEZ, 2013). 
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A ausência de benefícios individuais e coletivos, como a disponibilidade 

de medicamentos testados na população local, também expressa a desigualdade da 

relação entre os envolvidos (GLICKMAN et al., 2009). Em alguns casos, mesmo com 

a constatação de benefícios ao término dos testes, nem todos terão acesso ao 

produto, inclusive aqueles que contribuíram para alcançar resultados favoráveis para 

aqueles produtos. 

Assim, nesse contexto, a expansão dos ensaios clínicos por meio de 

terceirização e expatriação repercute na comunidade acadêmica, nas estratégias de 

pesquisa científica e nos meios que a regulam. No processo de adaptação aos 

novos espaços conquistados, “o reconhecimento de riscos prejudiciais a pacientes e 

populações é frequentemente adiado ou evitado” (PETRYNA, 2011, p.127), assim 

como “os benefícios e riscos desse empreendimento são calculados e as práticas 

emergentes de responsabilidade” (PETRYNA, 2011, p.127). Todavia, ressalta-se 

que “o capitalismo predatório e suas lacunas legais regulatórias” (PETRYNA, 2011, 

p.131) motivam, sustentam e propulsionam não só todo esse processo, como

também as fragilidades existentes nos países que integram tal “campo de atividade 

experimental global” (PETRYNA, 2011, p.131). 

As pesquisas desenvolvidas nos cenários de tratamento à saúde, de 

maneira geral, também podem estar vinculadas aos avanços de novas tecnologias e 

à expansão mercadológica e territorial das indústrias farmacêuticas. Nessa 

perspectiva, os aspectos inerentes à forma como as relações de poder passam a ser 

estabelecidas entre profissionais de saúde e pacientes, bem como a vulnerabilidade 

presente na vida desses últimos, contribuem para a análise dessa temática. No 

próximo tópico apresentamos alguns fundamentos a partir do discurso de Foucault 

sobre relações de poder na sociedade, pois a perspectiva apresentada por esse 

autor pode contribuir nas discussões sobre a vulnerabilidade no contexto das 

pesquisas, principalmente naquelas pesquisas desenvolvidas por profissionais da 

área da saúde, em especial as pesquisas clínicas.  

2.3 O PENSAMENTO FILOSÓFICO DE FOUCAULT 

Assim como nos demais espaços da sociedade, no cenário da assistência 

à saúde e da pesquisa, as relações de poder encontram-se presentes, de forma 

explícita ou implícita. Na prática, a capacidade ou habilidade de ser detentor de 
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conhecimentos e tecnologias torna-se sinônimo de detenção de poder.  No entanto, 

a ocorrência do poder pode ser analisada com um sentido distinto da conotação de 

simplesmente detê-lo ou concentrá-lo. Entre os estudos que fundamentam as 

discussões que envolvem as relações de poder, encontra-se o pensar de Foucault. 

Segundo esse filósofo, o poder não se encontra limitado a um indivíduo ou como um 

objeto que alguém possua; encontra-se disperso na estrutura social em uma rede de 

dispositivos que afeta tudo e todos. Portanto, para Foucault, o poder configura 

práticas ou relações exercidas na estrutura social (FOUCAULT, 2014).  

Nos diversos estudos que desenvolveu, Foucault expressou, entre outros 

apontamentos, a preocupação com os efeitos dos discursos médico, psiquiátrico e 

também sociológico (FOUCAULT, 2002). Dessa forma, temáticas amplas “como as 

do nascimento e da mortalidade, do nível de vida e da duração da vida estão 

ligadas, não apenas a um poder disciplinar, mas a um tipo de poder que exerce no 

âmbito da espécie, da população, com o objetivo de gerir a vida do corpo social” 

(FOUCAULT, 2014, p. 29). Nessa amplitude, compunha-se uma anatomopolítica do 

corpo humano que se regula pela biopolítica da população, por meio do biopoder 

que age sobre o corpo como espécie (FOUCAULT, 2014). 

Para Foucault, não há uma teoria geral de poder e, portanto, este 

constitui-se por “formas díspares, heterogêneas, em constante transformação”, 

como forma de “prática social, e como tal, constituída historicamente” (FOUCAULT, 

2014, p. 12). Assim, as relações de poder visam 

distinguir as grandes transformações do sistema estatal, as mudanças de 
regime político no nível dos mecanismos gerais e dos efeitos de conjunto e 
a mecânica de poder que se expande por toda a sociedade, assumindo as 
formas mais regionais e concretas, investindo em instituições, tomando 
corpo em técnicas de dominação. Poder esse que intervém materialmente, 
atingindo a realidade mais concreta dos indivíduos – o seu corpo – e que se 
situa no nível do próprio corpo social, e não acima dele, penetrando na vida, 
penetrando na vida cotidiana, e por isso pode ser caracterizado como 
micropoder ou subpoder. [...] “microfísica do poder” significa tanto um 
deslocamento do espaço da análise quanto do nível em que esta se efetua. 
Dois aspectos intimamente ligados, à medida que a consideração do poder 
em suas extremidades, a atenção a suas formas locais, a seus últimos 
lineamentos tem como correlato a investigação dos procedimentos técnicos 
de poder que realizam um controle detalhado, minucioso do corpo – gestos, 
atitudes, comportamentos, hábitos, discursos (FOUCAULT, 2014, p. 14).  

Na perspectiva de Foucault, a sociedade adota também um “sistema 

minucioso de coerções disciplinares que garantem efetivamente a coesão do corpo 

social” (FOUCAULT, 2014, p. 293) para manter o poder disciplinar, que, por sua vez,  
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não amarra as forças para reduzi-las; procura liga-las para multiplicá-las e 
utilizá-las num todo. [...] “Adestra” as multidões confusas, móveis, inúteis de 
corpos e forças para uma multiplicidade de elementos individuais - 
pequenas células separadas, autonomias orgânicas, identidades e 
continuidades genéticas, segmentos combinatórios. A disciplina “fabrica” 
indivíduos; ela é a técnica específica de um poder que toma os indivíduos 
ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício 
(FOUCAULT, 2012, p.164). 

O redimensionamento dos saberes perpassa por processos que 

favorecem o estabelecimento do poder disciplinar pelo “uso de instrumentos simples: 

o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua combinação num procedimento

que lhe é específico, o exame” (FOUCAULT, 2012, p.164). Isso desencadeia 

hierarquização e ordenação que legitimam determinados saberes em detrimento de 

outros, que criam determinadas verdades, em prol de um conhecimento detido por 

poucos. 

Considerando esse aspecto, a crítica “foucaultiana” ainda desperta 

questionamentos, pois  

o que está em questão é o que rege os enunciados e a forma como eles se
regem entre si para constituir um conjunto de proposições aceitáveis 
cientificamente, e consequentemente, suscetíveis de serem verificadas ou 
infirmadas por procedimentos científicos. [...] não se trata de saber qual é o 
poder que age do exterior sobre a ciência, mas que efeitos de poder 
circulam entre os enunciados científicos; qual é seu regime interior de 
poder; como e por que em certos momentos ele se modifica de forma global 
(FOUCAULT, 2014, p.39). 

A própria construção do discurso abrange importantes aspectos que se 

articulam com as relações de poder. Pelo discurso, evidenciam-se e aproximam-se 

do poder as nuances do dito e do não dito. No pensar de Foucault, a produção dos 

discursos na sociedade perpassa pelo controle, seleção, organização e 

redistribuição de procedimentos que associam aos seus poderes e perigos 

(FOUCAULT, 2002). Assim, há maneiras de incluir e excluir discursos. Em uma das 

formas de exclusão, a interdição pode ser constatada por meio do denominado 

“direito privilegiado” ou “exclusivo do sujeito que fala” e remete a uma relação que 

abrange o desejo e o poder. O discurso expressa muito além das lutas e dos 

sistemas de dominação, e passa a adquirir contornos do “por que, pelo que se luta, 

o poder do qual nos queremos apoderar” (FOUCAULT, 2002).

Ainda como formas de exclusão, o discurso também pode pautar-se na 

separação e na rejeição. Nesse aspecto, alguns são considerados nulos, rejeitados 
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e sem possibilidades de circular como outros na sociedade ou mesmo de serem 

escutados (FOUCAULT, 2002). Esse contexto abrange também a condição 

institucionalizada da “força da verdade” que se faz presente nas separações 

arbitrárias e/ou nos fatos históricos (FOUCAULT, 2002). Na institucionalização dos 

discursos, propende a ser um produto de “uma espécie de pressão” e “poder de 

coerção” (FOUCAULT, 2002, p. 18). 

Restringe-se, portanto, o que pode ser dito em um contexto, aplicando-se 

a disciplina. “A disciplina é um princípio de controle da produção do discurso. Ela lhe 

fixa os limites pelo jogo de uma identidade que tem a forma de uma reatualização 

permanente das regras” (FOUCAULT, 2002, p.36). Além disso, a disciplina 

“individualiza os corpos por uma localização que não os implanta, mas os distribui e 

os faz circular numa rede de relações” (FOUCAULT, 2012, p. 141). Ela agiria como 

“processo técnico unitário pelo qual a força do corpo é com o mínimo ônus reduzida 

como força „política‟, e maximalizada como força útil” (FOUCAULT, 2012, p. 209). 

Além disso, dissemina um determinado discurso que se estabelece como regra, 

norma, que fundamenta um código para normalização respaldando o saber 

(FOUCAULT, 2014). Portanto, “as disciplinas têm os seus próprios discursos, criam 

aparelhos de saber e múltiplos domínios de conhecimentos” (FOUCAULT, 2014, p. 

293). 

Reconhecido como elemento substancial na construção do discurso, 

Foucault enfatizava que o autor do discurso não se limita a ser o indivíduo que disse 

ou escreveu um texto. Ele destacou “o autor como princípio de agrupamento do 

discurso, como unidade e origem de suas significações, como foco de sua 

coerência” (FOUCAULT, 2002). Portanto,  

 
[...] de onde vem, quem os escreveu; pede-se que o autor preste contas da 
unidade de texto posta sob seu nome; pede-se-lhe que revele, ou ao menos 
sustente, o sentido oculto que os atravessa; pede-se-lhe que os articule 
com sua vida pessoal e suas experiências vividas, com a história real que 
os viu nascer (FOUCAULT, 2002, p. 27). 

 

Além do controle dos discursos, ainda há outras restrições: “ninguém 

entrará na ordem do discurso se não satisfazer a certas exigências ou se não for, de 

início qualificado para fazê-lo” (FOUCAULT, 2002, p. 37). Essas restrições, por sua 

vez, definirão as condições de funcionamento, bem como as imposições das regras 

estabelecidas que restringem o acesso por meio delas, incluindo rituais de 
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qualificação. Esses desdobramentos encontram-se presentes tanto nos discursos 

terapêuticos como nos religiosos, judiciários e políticos e desencadeiam “aparente 

veneração do discurso”, fundamentada em uma espécie de temor. Isso torna o 

discurso inscrito na ordem do significante e o anula em sua realidade (FOUCAULT, 

2002). 

O discurso mantém-se apoiado em um poder disciplinar “absolutamente 

indiscreto, pois está em toda parte e sempre alerta”, uma vez que, “em princípio, não 

deixa nenhuma parte às escuras e controla continuamente os mesmos que estão 

encarregados de controlar”. É, também, “absolutamente „discreto‟, pois funciona 

permanentemente, em grande parte em silêncio. A disciplina faz „funcionar‟ em 

poder relacional que se autossustenta por seus próprios mecanismos e substitui o 

brilho das manifestações pelo jogo interrupto dos olhares calculados” (FOUCAULT, 

2012, p. 170). 

O discurso presente nessa rede de dispositivos da estrutura social 

proporciona um saber político, portanto, sem neutralidade. Esse saber torna-se 

apropriado pelo Estado, que o utiliza como instrumento de dominação. Dessa forma, 

“todo saber constitui novas formas de relações de poder”, assim como “todo ponto 

de exercício do poder, é ao mesmo tempo, um lugar de formação de saber” 

(FOUCAULT, 2014, p. 28).  

A capacidade que o poder tem de permear, produzir coisas, induzir ao 

prazer, a formas de saber e produzir discursos faz com que ele se mantenha, seja 

aceito e exista como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social 

(FOUCAULT, 2014). Ao abordar a construção do discurso, Foucault assinalou a 

intensa complexidade presente na construção dos discursos:  

O desejo diz: “Eu não queria ter de entrar nesta ordem arriscada do 
discurso; não queria ter de me haver com o que tem de categórico e 
decisivo; gostaria que fosse ao meu redor como uma transparência calma, 
profunda, indefinidamente aberta, em que os outros respondessem à minha 
expectativa, e de onde as verdades se elevassem, uma a uma; eu não teria 
senão de me deixar levar, nela e por ela, como um destroço feliz”. E a 
instituição responde: “Você não tem por que temer começar; estamos todos 
aí para lhe mostrar que o discurso está na ordem das leis; que há muito 
tempo se cuida da sua aparição; que lhe foi preparado um lugar que o honra 
mas o desarma; e que, se lhe ocorre de ter algum poder, é de nós, e só de 
nós, que ele lhe advém” (FOUCAULT, 2002, p. 7). 

Essa complexidade envolve elementos como o discurso e o poder 

disciplinar e os conceitos de biopoder e biopolítica, que também se aplicam às 
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relações estabelecidas em diversos espaços, inclusive nos contextos de assistência 

à saúde. 

Nessa mesma vertente, as relações de poder também estão presentes na 

complexidade do conceito e no processo para a manutenção e/ou recuperação da 

saúde, que abrange aspectos políticos e sociais, a detenção do conhecimento e das 

práticas aplicáveis na área de saúde. Assim, os indivíduos responsáveis pela 

execução de procedimentos que possibilitam a recuperação da saúde exercem o 

poder pela distinção na detenção do conhecimento. Portanto, práticas em saúde que 

reforçam essas relações são exercidas em espaços de assistência à saúde de forma 

naturalizada e, nesses contextos, determinam discursos e comportamentos 

institucionalizados, bem como estilos de vida (VELLOSO, 2011). 

Para Foucault, compreender a historicidade das relações de poder requer 

questionar como os discursos são produzidos e que papéis desempenham na 

sociedade. Ele ainda destacou que as relações estabelecidas com outros sujeitos 

definirão sua posição na sociedade. Dessa forma, os contextos de assistência à 

saúde também organizam suas atividades e posicionam seus membros de acordo 

os conteúdos de cada espaço, como forma de controle do grupo, estabelecendo um 

poder disciplinar de forma quase invisível (FOUCAULT, 2014).   Nessa organização 

da sociedade  

as inter-relações entre os significados sociais e os sentidos pessoais 
transformam-se nos principais reguladores das ações que satisfazem as 
necessidades do indivíduo. Tornar-se autoritário ou submisso, dominador ou 
dominado adquire um valor no conjunto das atividades voltadas para 
interesses pessoais (MARINO FILHO, 2010, p.271). 

Especificamente na temática em investigação na área da saúde, as 

relações de poder também podem ser questionadas. Caprara; Rodrigues (2004), 

Hossne (2009) são exemplos de autores que se referem à assimetria existente nas 

relações entre profissionais de saúde e pacientes. Além de interpretarem a relação 

saúde-doença de formas distintas, historicamente a relação assimétrica mantém-se 

pela detenção de conhecimentos técnicos-científicos pelo profissional de saúde, 

sendo o paciente, em geral, excluído (CAPRARA; RODRIGUES, 2004; HOSSNE, 

2009; FOUCAULT, 2013). Somado a esses fatos, o poder presente nessa relação 

pode contribuir para manutenção da assimetria entre pesquisador-participante de 

pesquisa e sedimentar a vulnerabilidade do último (GUILHEM; OLIVEIRA; 

CARNEIRO, 2005; HOSSNE, 2009). Embora a relação pessoal médico-paciente 
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seja a mais evidenciada, as características, de modo geral, tendem a se repetir em 

outras profissões. Apesar de esforços para reduzir o aspecto subjetivo dessa 

relação, fatores diversos como a intensificação da valorização das tecnologias desde 

o período de formação profissional e manutenção do modelo assistencial centrado

na doença e não na saúde dificultam a redução dessa assimetria (CAPRARA; 

RODRIGUES, 2004), bem como as perspectivas do estado de colonialidade 

contemporânea no consumismo biotecnológico (MIGNOLO, 2017). Além disso, há o 

agravante da tendência das especializações que tratam de fragmentos de um corpo 

e não do ser humano em sua totalidade e a incapacidade de lidar com aspectos 

psicossociais, como dinâmica familiar e suas relações, medos, ansiedades sobre a 

doença e sintomas (CAPRARA; RODRIGUES, 2004).  

No pensamento de Foucault, o poder encontra-se difuso na sociedade. 

Identificam-se elementos que se associam a diversos aspectos da vulnerabilidade 

oriundos da própria assimetria das relações existentes, inclusive no contexto da 

pesquisa. Ao pressupormos a existência de discursos que assumem e apropriam 

com autoridade a construção de discursos de „verdades‟ e a padronização de 

intervenções sobre os corpos, que tendem a prevalecer por meio de normas ou 

tecnologias, consideramos a perspectiva de Foucault adequada para a discussão 

sobre a vulnerabilidade de participantes de pesquisas.  

2.4 PRESSUPOSTOS 

Na literatura estudada encontramos elementos que sustentam o presente 

estudo, nos fundamentando em algumas considerações sobre pesquisas 

envolvendo seres humanos. A literatura possibilitou três abordagens importantes no 

estudo do tema delimitado: a vulnerabilidade, as normativas vigentes e a relação de 

poder entre os envolvidos. Portanto, essas abordagens nos conferiram subsídios 

para a elaboração dos pressupostos teóricos e análise da vulnerabilidade dos 

participantes de pesquisa em atendimento em serviços de saúde. 

Em nossa investigação, pressupomos a possibilidade da assimetria já 

mencionada influenciar as relações entre pesquisador e pacientes no que se refere 

ao atendimento prestado nos espaços de assistência à saúde onde também são 

desenvolvidas pesquisas. Além disso, também que nessas relações o poder possa 

interferir na condição ou no estado de vulnerabilidade.   



... Nascemos, e nesse momento é como se tivéssemos 

firmado um pacto para toda a vida, mas o dia pode chegar em que nos 

perguntemos Quem assinou isto por mim (...) Essas palavras, que, 

provavelmente, tal como se apresentam, ninguém as haveria dito antes, essas 

palavras tiveram a sorte de não se perderem umas das outras, tiveram quem 

as juntasse, quem sabe se o mundo não seria um pouco mais decente se 

soubéssemos como reunir umas quantas palavras que andam por aí soltas, 

Duvido que alguma vez as pobres desprezadas venham a encontrar-se, 

Também eu, mas sonhar é barato, não custa dinheiro... 

José Saramago 

Ensaio sobre a lucidez 
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CAPÍTULO 3 

 PERCURSO METODOLÓGICO 

3.1 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Esta investigação foi conduzida segundo uma abordagem 

qualitativa, considerando que ela “trabalha com o universo dos significados, 

dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” 

(MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2012, p.22). Essa forma de investigação 

“reconhece os aspectos subjetivos do ser humano e sua relação com o 

mundo que o cerca, quer no âmbito individual, quer no âmbito coletivo [...], e, 

contribui para a compreensão da realidade em sua totalidade” (MEDEIROS 

et al., 2007, p. 101). Possibilita também “conhecer o universo de 

representações e significados que a pessoa, inserida em um determinado 

contexto ou grupo social, atribui aos fenômenos da realidade que a cerca” 

(MEDEIROS et al., 2007, p. 103). 

No presente estudo, adotamos como modalidade de pesquisa a 

etnometodologia, descrita como uma das manifestações da corrente teórica 

denominada compreensivismo. A etnometodologia é uma abordagem 

teórico-metodológica na qual o conteúdo expressa aquilo que está presente 

na interação social sob a percepção das pessoas que participam desta 

interação ou do observador daquele contexto estudado. Assim, torna-se 

possível falar a respeito da forma como os membros de um determinado 

grupo agem diante de determinadas situações investigadas (OLIVEIRA; 

MONTENEGRO, 2012). 

Essa modalidade adota o significado como conceito central da 

investigação, a fim de analisar a realidade em estudo. 

3.2 CENÁRIO DE ESTUDO 

A investigação abrangeu o estudo dos fenômenos sociais 

presentes em um hospital que presta atendimento oncológico pelo SUS em 
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Goiânia, Goiás, e que está vinculado a uma associação que presta serviços 

para pacientes que demandam esse tipo de tratamento. Esse hospital 

também desenvolve atividades de ensino e pesquisa e diversas ações, o 

que justifica ter sido escolhido para este estudo. Além disso, possui comitê 

de ética em pesquisa em funcionamento dadas as diversas modalidades de 

pesquisas ali realizadas.  

O hospital possui estrutura para atendimento ao portador de 

câncer composta por setores e serviços de ambulatório, enfermaria, 

apartamento, laboratórios, centro cirúrgico, sala de necropsia, raios-X e 

radioterapia, farmácia, serviço de hemoterapia, almoxarifado, nutrição e 

dietética, cozinha, refeitórios, lavanderia, entre outros. Diante da magnitude 

dessa estrutura, realizou mais de um milhão de procedimentos em 2016 

(ACCG, 2016). 

Essa associação foi fundada em 1956 como associação cível de 

caráter beneficente, com personalidade jurídica de direito privado e 

reconhecida como Entidade de Utilidade Pública nas esferas federal, 

estadual e municipal, por meio do processo n. 18075 de 1972 do Diário da 

União, Lei do Estado de Goiás n. 2586 de 1959 e Lei do Município de 

Goiânia n. 1897 de 1962, respectivamente (ACCG, 2016). Essa entidade 

tem como objetivos “prevenção, controle, tratamento e combate ao câncer 

em nível nacional, promover a educação, o ensino, a pesquisa e o 

aprimoramento técnico-científico e colaborar no campo específico com os 

poderes públicos e particulares” (ACCG, 2016). 

Como parte da associação, o hospital tem a missão de “promover 

a assistência, o ensino e a pesquisa em cancerologia” e adotou como visão 

“ser o melhor centro de assistência, ensino e pesquisa em cancerologia da 

região Centro-Oeste” (ACCG, 2016). 

O ensino e a pesquisa estão evidentes na história do hospital e 

em projetos estabelecidos desde a criação dos cursos de Residência Médica 

(1989), Especialização em Oncologia (1990) e Residência em Enfermagem 

Oncológica. Em 1992, após a criação do Instituto de Ensino e Pesquisa 

(IEP), o hospital reforçou sua identidade ao destacar que o IEP “representa o 

saber científico, dinâmico, por sua própria natureza”. Nesse mesmo ano, 
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outro fato em destaque foi a criação do Grupo de Apoio Paliativo ao Paciente 

Oncológico, também conhecido como GAPPO (ACCG, 2016). 

A imersão no campo possibilitou aproximar e conhecer parte das 

rotinas dos participantes da pesquisa. Foram apreendidos vários aspectos 

naquele campo que, provavelmente, não conseguiriam ser informados nas 

entrevistas. Destacamos as imagens proporcionadas no campo decorrentes 

das próprias condições físicas daquelas pessoas, da escassez de recursos 

financeiros, de limitações da estrutura física do hospital, das relações 

construídas neste espaço, além de observações sobre a forma como elas 

lidavam com aquele cotidiano. Segundo Minayo (2010), a participação e a 

observação do campo possibilitam a coleta de dados não verbalizados, 

essenciais a uma pesquisa qualitativa. 

A possibilidade de usuários do SUS serem participantes de 

pesquisas nesse hospital público e de encontrar profissionais da saúde 

atuando como pesquisadores justifica a escolha dessas pessoas e desse 

local para a presente investigação. 

 

3.3 PARTICIPANTES 

 

Os trinta participantes do estudo foram agrupados da seguinte 

forma: grupo A: quinze pacientes em atendimento nos setores citados abaixo 

e grupo B: quinze profissionais de saúde que atuavam naquele mesmo 

hospital. 

No grupo de pacientes, participaram aqueles que estavam no 

saguão dos consultórios dos ambulatórios de mama, urologia e dermatologia 

e também aqueles que se encontravam na enfermaria de transplante de 

medula óssea e no espaço da oncologia destinado à pesquisa clínica. Já os 

profissionais de saúde estavam nos serviços de nutrição e dietética, 

farmácia, radioterapia, laboratórios de patologia, psicologia, GAPPO, 

urologia, pediatria e no espaço de pesquisa clínica. 

Para o grupo A, adotamos os seguintes critérios de inclusão: 

pacientes que recebiam algum tipo de tratamento à saúde no hospital, ser 

maior de idade, ter condição física e mental para participar das entrevistas, 

ser ou não participante de pesquisa desenvolvida por profissional e/ou 
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equipe assistencial do hospital onde recebe cuidados. Como critérios de 

exclusão do grupo A definimos: indivíduos incapazes de participar por 

demonstrar incapacidade temporal no decorrer da entrevista (ex.: torpor, 

confusão mental).  

Para o grupo B, foram incluídos os profissionais de nível superior 

na área da saúde que prestam serviços no referido hospital. Constituíram 

critérios de exclusão do grupo B: profissionais que não tinham 

disponibilidade de tempo para participar da entrevista.  

O número de indivíduos participantes não foi definido a priori, 

conforme preconiza a metodologia de investigação qualitativa. Tal número 

foi determinado pelo critério de saturação amostral, ou seja, encerrou-se a 

coleta de dados quando os mesmos passaram a apresentar convergências, 

redundância ou repetição (MINAYO, 2017). 

Assim, a constatação do momento de saturação ocorreu quando 

as informações transmitidas pelos participantes da pesquisa foram 

compartilhadas pelos demais integrantes da população investigada 

(MEDEIROS et al., 2007; MINAYO, 2017). Neste estudo foram respeitados 

os critérios básicos para delimitação da amostragem em pesquisa qualitativa 

propostos por Minayo; Deslandes; Gomes (2012). Em síntese, eles 

enfatizam que a amostra ideal é aquela capaz de refletir a totalidade do 

problema em suas múltiplas dimensões. Dessa forma, por meio dos 

resultados, foi possível conhecer, de forma abrangente e aprofundada, as 

percepções, os significados e representações que permeiam o assunto 

investigado e as relações construídas sob a ótica dos sujeitos 

fundamentalmente envolvidos. 

3.4 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS E INSTRUMENTO 

Os participantes foram convidados para uma entrevista 

semiestruturada que possibilitou delinear as representações sobre a 

vulnerabilidade e relações construídas entre pacientes e profissionais de 

saúde que podem influenciar no desenvolvimento de pesquisas em cenários 

de atendimento à saúde. Minayo; Deslandes; Gomes (2012) ressaltam, 

como objetivo da entrevista, a construção de informações e temas 
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pertinentes para o objeto de pesquisa. Ainda de acordo com esses autores, 

“as informações são diretamente construídas no diálogo com o indivíduo 

entrevistado e tratam da reflexão do próprio sujeito sobre a realidade que 

vivencia” (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2012, p. 65). As entrevistas 

semiestruturadas tiveram o intuito de promover “a possibilidade de discorrer 

sobre o tema em questão sem se prender à indagação formulada” (MINAYO; 

DESLANDES; GOMES, 2012, p. 64), nos orientando nas questões 

abordadas e nos desdobramentos em outras perguntas. Possibilitaram 

ainda, a descrição dos casos individualmente, bem como a compreensão 

das especificidades dos grupos e a comparação dos casos.  

Os participantes foram abordados onde recebiam ou prestavam 

algum tipo de assistência à saúde (diagnóstica, curativa ou reabilitação) e 

convidados a participar da pesquisa. Aqueles que demonstraram interesse e 

disponibilidade, receberam, leram e concordaram em assinar o TCLE 

específico para pacientes (APÊNDICE A) ou profissionais de saúde 

(APÊNDICE B).  

Na etapa seguinte, eles participaram das entrevistas individuais 

que foram agendadas conforme suas disponibilidades. Elas tiveram duração 

média de 30 minutos e foram registradas por meio de gravador de voz (as 

gravações foram autorizadas previamente no TCLE). Os participantes 

responderam a questões específicas para grupos de pacientes ou 

profissionais.  

Assim, para os participantes do grupo de pacientes (A), foram 

propostas as seguintes questões norteadoras (APÊNDICE C), as quais 

possibilitaram desdobramentos por meio de outras perguntas. 

  Questão A: Por que procurou este serviço de saúde?  

Esperávamos que o participante comentasse o problema de saúde 

que o levou a buscar por tratamento naquela instituição; há quanto 

tempo ele era atendido naquele hospital e se possuía conhecimento 

que aquele também um centro de ensino e pesquisa em saúde.  

 

Questão B: Como é para você estar aqui neste hospital?   

Por meio dos desdobramentos dessa questão, esperávamos 

identificar se havia comunicação adequada com os pacientes e como 
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ela ocorria, obter informações sobre o tipo de instituição em que eles 

se encontravam, suas impressões sobre a formação de novos 

profissionais de saúde e novas pesquisas naquele hospital e se 

sabiam que a participação nas pesquisas deve ser voluntária. 

Também buscávamos identificar sentimentos despertados diante da 

possibilidade de ser convidado para participar de pesquisa. 

Intencionávamos ainda que o entrevistado expressasse sua 

percepção sobre vulnerabilidade e autonomia: se ele se sentia 

vulnerável e o que entendia por vulnerabilidade; entendimento de 

autonomia nesse contexto. 

Questão C: Como está sendo para você participar da presente 

pesquisa (sobre vulnerabilidade), neste momento? 

Buscávamos, com essa questão, identificar se o voluntário reconhecia 

esse momento como pesquisa; como avaliava a nossa abordagem 

(se entendeu o motivo de ter sido convidado a participar, se sentia à 

vontade para recusar, se compreendeu seus direitos); e o que havia 

motivado a sua participação. 

Os participantes do grupo dos profissionais de saúde 

responderam às seguintes questões (APÊNDICE D): 

Questão A: O que o estimula ou impede de pesquisar em um 

hospital?  

O profissional deveria evidenciar o(s) motivo(s) de fazer parte de um 

grupo de pesquisa, e o que isso representava na sua carreira. Deveria 

também comentar motivos que o afastavam da possibilidade de 

pesquisar. 

Questão B: Para você, o que significa ser um profissional de saúde e 

ser um pesquisador simultaneamente no mesmo ambiente de 

atividades? 

A expectativa era que ele comentasse como se sentia em relação à 

sobreposição de funções, bem como que pontuasse possíveis 

conflitos de interesses e definisse o que poderia ser caracterizado 
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como tal. Esperávamos também que ele informasse como se sentia 

com a forma de comunicação que adotava com seus pacientes e 

reportasse fatores e/ou atitudes que, sob sua perspectiva, poderiam 

desencadear uma situação de vulnerabilidade no paciente, bem como 

a conduta por ele assumida ao perceber que este se encontrava 

nesta condição. 

Questão C: Como está sendo para você participar da presente 

pesquisa (sobre vulnerabilidade), neste momento? 

Intencionávamos saber se o voluntário reconhecia esse momento 

como pesquisa; como avaliava a nossa abordagem (se entendia o 

motivo de ter sido convidado a participar, se sentia à vontade para 

recusar, se tinha compreendido seus direitos); e o que havia motivado 

a sua participação. 

3.5 COLETA 

A coleta de dados iniciou-se após um período de seis meses de 

imersão no campo, por meio de entrevistas individuais semiestruturadas, as 

quais foram gravadas e transcritas. A coleta de dados ocorreu entre 

setembro de 2015 e janeiro de 2016. 

Percorrer os diversos espaços de atendimento hospitalar 

possibilitou-nos apreender a dimensão e complexidade que envolvem o 

serviço prestado aos 45.820 pacientes atendidos em 2015 por meio dos 

1.115.410 atendimentos realizados (ACCG, 2016). Ao conhecer esses 

espaços, também nos foi apresentado um pouco do cotidiano daquelas 

pessoas e suas percepções diante daquela realidade. A pesquisa de campo 

não se restringiu ou se limitou a áreas ou serviços específicos do hospital, 

pois o processo de coleta dos dados ocorreu em locais condizentes com a 

disponibilidade dos participantes. 

No trabalho de campo, utilizamos como instrumento de coleta de 

dados os roteiros de entrevistas semiestruturadas mencionados 

anteriormente, relacionando-os com as possibilidades de confirmação ou 
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refutação dos pressupostos, bem como de construção da teoria sobre o 

objeto em estudo.  

O processo do trabalho investigativo foi planejado em três etapas: 

fase exploratória; trabalho de campo; análise e tratamento do material 

empírico e documental (MINAYO, 2010; DESLANDES; GOMES; MINAYO, 

2012). Itens referentes à definição e delimitação do objeto e à teoria sobre o 

objeto foram apresentados anteriormente no texto como elementos da fase 

exploratória. O objeto construído pelo estudo resultou de um processo de 

objetivação teórico-conceitual de aspectos e relações existentes no real e 

inerentes à percepção e ao sentimento do participante da pesquisa. Na 

etapa de reconstrução da realidade, foram estabelecidas as dimensões 

técnica (organização dos instrumentos no projeto de pesquisa), ideológica 

(definição das bases teóricas que fundamentaram o estudo) e científica 

(articulação das dimensões técnica e ideológica) (MINAYO, 2010; MINAYO; 

DESLANDES; GOMES, 2012). 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

Em seguida, fizemos a análise propriamente dita. Os resultados 

foram analisados pelo método de interpretação dos sentidos (MINAYO, 

2010). Essa forma de tratamento proporcionou apreender os códigos sociais 

por meio das falas dos voluntários do estudo (MINAYO, 2010; MINAYO; 

DESLANDES; GOMES, 2012). 

Com o intuito de preservar o anonimato dos participantes, eles 

foram identificados pelo termo “Entrevistado”, por sua vez representado pela 

letra “E”, acompanhada de uma numeração em ordem cronológica, iniciando 

no E1 até E30. Os pacientes receberam a denominação de E1 a E15 e os 

profissionais de saúde, de E16 a E30. 

Durante a análise e tratamento do material empírico e 

documental, realizamos procedimentos para valorizar, compreender, 

interpretar os dados empíricos e articulá-los com a teoria que fundamentou a 

tese. Para a execução dessa etapa, ordenamos e classificamos os dados. 

Dessa forma, a análise contemplou a decomposição dos dados, 

buscando as relações entre as partes decompostas. A interpretação 
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intencionou compreender e explicitar os sentidos das falas registradas. Na 

sistematização da análise e interpretação dos dados coletados, adotamos a 

estratégia de análise de sentidos. Nessa modalidade de interpretação, o 

material é decomposto e, após, analisado mediante leitura compreensiva. 

Distribuímos as partes em categorias e subcategorias; descrevemos a 

categorização dos achados na análise; inferimos os resultados obtidos e os 

interpretamos com base nos pressupostos da fundamentação teórica 

apresentada anteriormente (MINAYO, 2010). Na estratégia de análise e 

interpretação dos dados, a descrição das respostas foi fidedigna às falas dos 

participantes da pesquisa. Essa estratégia de análise dos dados ocorreu nas 

seguintes etapas: 

a) na primeira, houve transcrição de todas as gravações dos áudios, leituras

do material transcrito e organização dos relatos. Nessa etapa, foi possível 

identificar alguns aspectos mais genéricos que se destacaram nas 

entrevistas. Após as transcrições, apreendemos as ideias centrais contidas 

nas entrevistas e destacamos aquelas que melhor expressavam e 

exemplificavam as percepções dos participantes. 

b) na segunda, foram realizadas leituras repetidas e exaustivas dos dados

coletados que possibilitaram agrupá-los de acordo com a semelhança de 

significados ou aspectos destacados. As ideias centrais foram agrupadas em 

subcategorias compondo um painel. Esses agrupamentos dos recortes das 

entrevistas foram colados em um primeiro painel e um segundo foi elaborado 

com base no anterior, considerando o referencial teórico, os pressupostos e 

objetivos, o que resultou na classificação e identificação dos elementos 

relevantes. Dessa forma, evidenciamos as estruturas destacadas pelos 

próprios entrevistados. Foram realizadas leituras verticais desse segundo 

painel para refinar a classificação e identificar as subcategorias empíricas 

referentes às expressões classificatórias sob a ótica dos próprios 

participantes. Essas categorias expressam as representações dos 

participantes sobre a circunstância vivenciada. Considerando essas 

subcategorias, um terceiro painel foi elaborado a fim de retornar aos 

fragmentos das entrevistas que tivessem relação com essas subcategorias 

e, na sequência, realizar a leitura transversal e interpretação. 
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c) na terceira etapa, construímos o texto de análise final articulando dados,

referenciais teóricos de pesquisa, questão de pesquisa e objetivos. Por meio 

dessa articulação, organizamos a interpretação do material coletado de 

forma que pudéssemos identificar as representações dos participantes de 

nosso estudo. 

A análise dos dados coletados culminou nas categorias 

apresentadas no capítulo seguinte: “Vidas alteradas”, “Formação 

profissional” e “O local ideal”. 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto de pesquisa foi submetido ao comitê de ética em 

pesquisa da instituição participante (CAAE: 43603315.5.3001.0031), 

seguindo a orientação e normatização da Resolução 466/12 (BRASIL, 

2012a). Foram assegurados o sigilo e a confidencialidade dos dados, bem 

como a privacidade dos voluntários. A coleta de dados dos participantes 

ocorreu somente após parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás (ANEXO A) e do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Associação de Combate ao Câncer de Goiás (ANEXO B) e 

mediante assinatura dos participantes ao TCLE. Durante a análise e 

tratamento dos dados, não houve identificação dos participantes.  



 ... sem lhe passar pela cabeça que há que ter o 

máximo cuidado com aquilo que se julga saber, porque por detrás se 

encontra escondida uma cadeia interminável de incógnitas, a última 

das quais, provavelmente, não terá solução. Fosse como fosse, não 

valia a pena alimentar grandes ilusões... 

José Saramago 

Ensaio sobre a lucidez 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este estudo foi desenvolvido no contexto do processo do 

adoecimento pelo câncer. No cenário brasileiro, considera-se o câncer como 

um complexo problema de saúde pública que compromete as dimensões 

sociais e econômicas do indivíduo doente. No aspecto patológico, essa 

doença caracteriza-se pela proliferação celular desorganizada associada a 

alterações nos mecanismos de apoptose. Assim, iniciam-se transtornos 

funcionais em decorrência da divisão rápida e incontrolável das células, bem 

como da capacidade de invadir outros órgãos inicialmente não afetados 

(INCA, 2017). 

Para viabilizar a compreensão do nosso objeto de estudo, 

apresentamos a caracterização dos participantes do estudo e, em seguida, 

as três categorias que emergiram das entrevistas: “Vidas alteradas”, 

“Formação profissional” e “O local ideal”. 

4.1 OS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

Os trinta indivíduos entrevistados em nosso estudo foram 

agrupados como pacientes e profissionais de saúde.  

Entre os pacientes entrevistados observamos que onze eram do 

sexo feminino e quatro, masculino. As idades dessas pessoas variavam 

entre 25 e 70 anos. Considerando a cor da pele havia oito brancos, seis 

pardos e um negro. Entre esses pacientes, oito relataram que moravam em 

Goiânia - GO, um deles tinha mudado da Bolívia em busca de tratamento. 

Os demais vinham das seguintes cidades: Rialma - GO, Jataí - GO, Anicuns 

- GO, Buriti Alegre - GO, São Luís de Montes Belos - GO, Alto Garça - MT, 

Redenção - PA. Esses encontravam-se em casas de familiares, casas de 

apoio ou deslocavam-se ao hospital nos dias do atendimento. Eles 

informaram que exerciam atividades laborais de gestor de empresa (1), do 

lar (2), enfermeiro (1), professor (1), comerciante (2), porteiro (1), merendeira 

(1), lavrador (1), secretária (1), fundidor de gesso (1), auxiliar de costura (1), 
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diarista (1), cozinheira (1). Nesse grupo, dois relataram que encontravam-se 

aposentados e um relatou que teve o auxílio-doença suspenso, embora 

estivesse debilitado.  

Os quinze pacientes participantes do estudo encontravam-se em 

distintos estágios do tratamento, com diferentes partes do corpo afetadas 

(QUADRO 1). Esses pacientes tinham diagnóstico de câncer de mama (8), 

de pele (2), de próstata (2), de pulmão (1), tumor de hipófise (1), linfoma de 

Hodking (1).  Desses, uma paciente com mama afetada foi diagnosticada 

com metástase. Embora um dos pacientes com câncer de pele tivesse um 

ano de diagnóstico, ele tinha sintomas há 6 anos. Uma paciente entrevistada 

encontrava-se em procedimento de pesquisa clínica e outra tinha solicitado o 

desligamento de uma pesquisa clínica devido aos efeitos adversos pelo 

medicamento em teste. 

Entre os profissionais de saúde entrevistados, onze eram do sexo 

feminino e quatro do masculino, as idades variavam entre 23 e 60 anos. 

Considerando a cor, quatro eram pardos e onze eram brancos. Eles 

declararam que exerciam atividades profissionais como biomédico (1), 

enfermeiro (5), farmacêutico (1), médico (5), nutricionista (2) e psicólogo (1). 

Sete deles graduaram-se em instituições públicas e outros sete em 

instituições privadas. Esse grupo realizou cursos de pós-graduações como 

especializações (5), residências profissionais (7), mestrado (1) e doutorado 

(1). Uma entrevistada relatou ter apenas a graduação. Eles tinham de 1 a 33 

anos de graduação e o tempo de trabalho naquele hospital variava de 1 a 29 

anos de serviço. Todos eles já tinham feito algum tipo de pesquisa na área 

da saúde. Sete informaram que já haviam participado ou participavam de 

grupos de pesquisa clínica e, desses, quatro recebiam algum tipo de 

remuneração pelo serviço prestado na pesquisa clínica. 
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Quadro 1 - Características referentes aos pacientes entrevistados em Goiânia - Goiás, 2017: 

Entrevistado 
Estado 

civil 
Escolaridade 

Grupo 
familiar 

Renda 
familiar 

R$ 

Tempo de 
diagnóstico 

Tempo de 
tratamento 

Tipo tratamento 
(no dia da 

abordagem) 

Participação 
em 

pesquisas 

E1 V 3º grau Dois filhos 1.000,00 3 anos 3 anos Hormonioterapia NP 

E2 S 2º grau Irmã Sem renda 5 anos 5 anos 
Quimioterapia 

Oral 
NP 

E3 S 3º grau Mãe 4.000,00 6 meses 1 semana Radioterapia NP 

E4 C 
2º grau 

incompleto 
Cônjuge e mãe 2.360,00 5 anos 5 anos 

Quimioterapia 
venosa 

NP 

E5 C 
3º grau 

incompleto 
Cônjuge e dois 

filhos 
1.500,00 2 anos 1 ano 

Quimioterapia pré-
transplante 

S

E6 D 
1º grau 

incompleto 

Pai, filho e neta 
788,00 5 anos 5 anos 

Quimioterapia e 
consultas 

S

E7 S 
1º grau 

incompleto 
- 788,00 1 ano 1 ano 

Radioterapia e 
tomografia 

NP 

E8 C Não informado Cônjuge 3.000,00 4 anos 4 anos Hormonioterapia NP 

E9 C Alfabetizado Cônjuge e filho 1.500,00 4 anos 2 anos Radioterapia NP 

E10 NI Não informado Filha 
Não 

informada 
1 ano 1 ano Hormonioterapia NP 

E11 NI Não informado Não informado 1.000,00 6 meses 1 mês Exames NP 

E12 S 
1º grau 

incompleto 
Companheira 1.000,00 Não informado 1 ano Consulta NP 

E13 D 2º grau Filhos 1.000,00 - 1º dia Consulta exames NP 

E14 D Fundamental Companheiro e filha 
Não 

informada 
5 anos 5 anos 

Medicação 
experimental 

S 

E15 C Não informado 
Cônjuge, dois filhos 

e quatro netos 
3.000,00 6 meses 1 mês Consulta e biopsia NP 

 NP: não participou de outras pesquisas.  S: sim, já participou pesquisas.  V: Viúvo(a), S: Solteiro(a), C: Casado(a), D: Divorciado(a), S: Separado(a), NI: Não informado
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4.2 OS SENTIDOS DE VULNERABILIDADE EM PESQUISA 

Os sentidos de vulnerabilidade dos participantes e profissionais se 

construíram com base nas relações estabelecidas e manifestadas entre eles. Aqui 

apresentamos “Vidas alteradas”, “Formação profissional” e “O local ideal” como as 

categorias que emergiram do processo de análise dos sentidos das entrevistas e 

fazemos um diálogo entre a literatura acompanhada das nossas interpretações. 

4.2.1 VIDAS ALTERADAS 

Compreendemos como “Vidas alteradas” as percepções dos pacientes 

sobre as modificações e consequências em suas vidas por causa da doença, bem 

como os profissionais de saúde que prestam assistência veem os pacientes que 

tratam nesse hospital. Nessa categoria temática foi destacado que a realidade de 

viver com o câncer potencializa fragilidades já existentes e desencadeia outras. 

Observamos também que a forma de perceber e enfrentar tais fragilidades era 

diversificada entre nossos entrevistados, pois nem todos reconheciam a exposição a 

determinadas situações como fragilidades do contexto vivenciado, apesar do intenso 

sofrimento causado pela doença e das diversas limitações inerentes a esse 

processo. Também foram relatados aspectos que dizem respeito à autonomia do 

paciente, reconhecida por alguns como limitada em determinadas situações. Alguns 

entrevistados, tanto pacientes como profissionais de saúde, ressaltaram ainda a 

disponibilidade de ajudar o próximo em prol da melhoria da saúde de outros ou da 

própria instituição. A categoria “Vidas alteradas” foi composta pelas subcategorias 

“Doença”, “Fragilidade” e “Autonomia”, as quais serão apresentadas a seguir.  

4.2.1.1 DOENÇA 

A subcategoria “Doença” compreende a forma como os pacientes lidam 

com o diagnóstico do câncer e as mudanças em suas vidas. Os pacientes 

entrevistados expressaram suas percepções sobre o choque inicial com o 

diagnóstico, o processo de doença e a necessidade de estarem em um espaço 

hospitalar. Aqueles inseridos em pesquisas clínicas mencionaram também 

tratamentos convencionais e experimentais. Por sua vez, os profissionais de saúde 
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entrevistados verbalizaram sobre como percebiam este contexto, o fato do câncer 

ser uma doença complexa e grave e a forma como os pacientes lidavam com esta 

situação. 

A surpresa do diagnóstico do câncer, o medo e o sofrimento estiveram 

presentes entre os diversos sentimentos expressos pelos pacientes entrevistados: 

“Ah... ninguém imagina que um dia possa... eu passava na 
porta do hospital e nunca me imaginei aqui dentro.” (E1) 

“Foi difícil. Difícil por conta que a gente não „tá‟ preparado para 
receber um diagnóstico desse. E aí foi cirurgia, quimioterapia, 
efeito colateral muito forte. É, foi bem difícil...” (E8)  

“...o medo de não sarar, não recuperar... a gente vê muita 
gente que não sara. Eu tinha muito esse” (E8) 

“É apavorante... dá medo vir aqui... porque a gente não está 
acostumado com esse tipo de vida, sabe? Porque você está 
acostumado com uma vida lá fora, que é diferente, normal para 
você. Você chega aqui, parece que é outro mundo... você nem 
tem noção do quê. (...) parece que você morreu e não sabe 
nem para onde que vai... se vai pro céu ou se vai pro inferno!” 
(E11) 

Os constrangimentos existem e podem ser potencializados, pois 

geralmente eles vêm acompanhados por estigmas que afetam as seguintes 

dimensões: cognitiva, construindo estereótipos; afetiva, por gerarem preconceito; e 

comportamental, uma vez que produzem discriminação (FUJISAWA; HAGIWARA, 

2015). Comprometimentos nessas dimensões, por sua vez, resultam em 

consequências sociais que prejudicam o tratamento do paciente com câncer (SILVA; 

AQUINO; SANTOS, 2008; SILVA et al., 2013; FUJISAWA; HAGIWARA, 2015; 

TRIPATHI et al., 2017). No entanto, segundo uma participante, apesar dos 

desconfortos decorrentes das debilidades física e emocional por causa do câncer, 

alcançava-se, com o tempo, um estado de normalidade pela adaptação à nova 

condição resultante do adoecimento. 

Na perspectiva de Foucault, os parâmetros de normalidade e estética 

também são reconhecidos como expressões de poder. Nessa forma de pensar, a 

saúde tornou-se uma das formas de manter o processo de “disciplinarização” da 

sociedade, de modo que ter um corpo saudável ou doente passa a ser vislumbrado 
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como sucesso ou não desse processo. O corpo assume a conotação de algo que 

pode ser mensurado e medicalizado com o intuito de mantê-lo são (FOUCAULT, 

2012) e não necessariamente busca-se a pessoa saudável. 

Em nossas observações, as percepções que remetem ao medo e 

estigmas estavam presentes entre os pacientes participantes e tendem a ser 

frequentes em doenças como o câncer. As mudanças no corpo devido à evolução 

da doença ou mesmo decorrentes do tratamento impõem consequências que afetam 

a saúde física e mental, assim como também os conceitos estéticos. Nesse 

processo, os constrangimentos gerados pelo estado de anorexia, calvície e 

dependência física ocasionam baixa estima, medo de não se curar e tornam-se 

parte do conviver com a doença. Todos esses aspectos resultam em alterações que 

se estendem a todas as esferas da vida de uma pessoa, não se limitando ao corpo 

físico, mas afetando-a em sua plenitude. 

Por desenvolverem suas atividades laborais nesse hospital que presta 

assistência ao paciente oncológico, os profissionais de saúde relataram suas 

impressões sobre a trajetória dos portadores de câncer em busca da cura. Entre os 

diversos aspectos por eles mencionados, destacaram o próprio acometimento pelo 

câncer, o tratamento e suas limitações ao atendê-los, bem como a constante e 

iminente presença da morte: 

“Então é muito óbito, porque aqui é muito, muito alta a taxa de 
óbitos por aqui...” (E18) 

 “... e o paciente que está aqui internado há três meses, sendo 
furado quase todos os dias e ainda com medo de morrer? 
Porque eles têm esse medo aqui. Infelizmente! A gente tenta 
tirar, tenta tirar, mas logo eles veem o colega morrendo, não 
sei quem morreu... Então eles têm esse medo!” (E18) 

 “É uma doença que a gente sabe que ainda não tem cura, a 
gente consegue cronificar graças ao avanço da ciência, mas 
ainda não tem cura.” (E19) 

Outras duas participantes, profissionais da saúde, mencionaram que o 

medo desencadeado pela doença levava alguns pacientes a optarem por ignorar o 

fato de serem portadores de câncer ou mesmo a não conseguirem compreender o 

significado de estarem nessa condição. Esses relatos demonstraram que alguns 

pacientes tendem a usar mecanismos de defesa contra o sofrimento como a 
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negação. Os sentimentos de negação podem vincular-se aos receios pela própria 

finitude da vida como também às dificuldades ocasionadas pelas alterações 

decorrentes da doença no cotidiano do paciente (MACHADO; SOARES; OLIVEIRA, 

2017). Essas profissionais de saúde mencionaram que: 

“...quando a gente trata de câncer, às vezes a gente se depara 
com pacientes que preferem ignorar um pouco o diagnóstico 
em si. Porque é um diagnóstico difícil.” (E17) 

“Ele sabe que é câncer, que é uma doença ruim, mas não sabe 
exatamente [ênfase] o que ele tem, nem sempre.” (E26) 

Outros profissionais ressaltaram as dificuldades inerentes ao viver com 

câncer. Sob suas percepções, esses pacientes passavam a demandar cuidadores, 

principalmente no estágio terminal da doença. Isso ocorria porque, embora o 

paciente terminal esteja vinculado à rede assistencial, nem sempre consegue o 

tratamento paliativo necessário: 

“... é um paciente que demanda muito tempo e o cuidador fica 
muito tempo, e a gente vê que o cuidador se dedica totalmente 
a ele.” (E23) 

“É uma doença que traz muito sofrimento, porque a 
possibilidade de cura, principalmente em um paciente com 
doença avançada é praticamente zero. Então tem muito 
sofrimento.” (E25) 

Ao descreverem sentimentos sobre ter câncer e todos os 

desdobramentos de estarem em um hospital, os pacientes expressaram suas 

ansiedades e medos pelo comprometimento da saúde. Trata-se de uma 

preocupação que frequentemente acomete o paciente oncológico desde o momento 

em que recebe o diagnóstico da doença (SALIK, 2013; BALSANELLI; GROSSI, 

2015; WAKIUCHI et al., 2015;  MARINHO; DOMINGUES; OLÁRIO, 2016).  

De maneira geral, os profissionais também demonstraram sensibilidade 

diante de seus pacientes, esquivando-se de um comportamento não recomendado, 

embora ainda prevalente, de ignorar as limitações para lidar com questões não 

técnico-científicas, como dinâmica familiar e suas relações, medos, ansiedades 

sobre a doença e sintomas. Nesse aspecto, a capacidade de reconhecerem as 

dificuldades inerentes ao viver com câncer sinaliza positivamente para a 
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possibilidade de construção de vínculos mais humanizados, de modo que o foco 

resida no paciente e não na doença. Assim, acreditamos e nos aproximamos da 

possibilidade de um atendimento que considere a realidade do paciente e não se 

norteie apenas pelo modelo de saúde ainda vigente, pautado fundamentalmente em 

procedimentos técnicos (CAPRARA; RODRIGUES, 2004). 

Entendemos que a presença de qualquer sinal suspeito de câncer 

geralmente é acompanhada de medo. Ser portador de câncer desencadeia receios 

associados à evolução da doença, à possibilidade de não reestabelecer a saúde e à 

forma de morrer. O fato de estarem em um hospital especializado para esse tipo de 

tratamento proporcionava aos participantes o contato com outros pacientes em 

diversos estágios da doença. Justamente pela especificidade do tratamento, 

concentravam-se naquele local aqueles em estado grave, que compartilhavam suas 

histórias de vida com os demais que aguardavam atendimento. Ainda que vários 

deles se considerassem curados e estivessem no hospital para fins de 

monitoramento, as histórias, de forma geral, eram permeadas por sofrimento e dor 

causados pela doença, pelo tratamento, pelas limitações físicas ou pelas profundas 

modificações no cotidiano de suas vidas. 

Os pacientes entrevistados tenderam a apresentar reações semelhantes 

àquelas dos pacientes oncológicos descritas por estudos mencionados 

anteriormente nessa categoria. Receber o diagnóstico de câncer assusta, deprime, 

causa dor e desconfortos, assim como o próprio tratamento. A gravidade do quadro 

clínico e o medo de não ficar curado foram evidenciados nos relatos dos pacientes 

que, por sua vez, demandavam atenção especial dos profissionais de saúde para 

superação do choque inicial e adesão do tratamento de forma adequada.  

4.2.1.2 FRAGILIDADE 

Na subcategoria “Fragilidade” apresentamos aspectos relatados pelos 

entrevistados que evidenciam fragilidades implícitas e explícitas presentes no 

cotidiano dos pacientes que potencializam a vulnerabilidade desses indivíduos. 

Apesar dos participantes terem descrito diversas situações/condições que 

representavam suas fragilidades, alguns não as reconheceram como fragilidades ou 

vulnerabilidades. Na percepção de quase todos os profissionais entrevistados, as 

fragilidades dos pacientes envolviam fatores externos ou ainda exposição a 
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determinadas situações vividas dentro do hospital por causa da doença. Poucos 

mencionaram conhecer situações ou fatores que remetiam os pacientes a uma 

situação de fragilidade ou vulnerabilidade dentro ou fora do ambiente hospitalar. 

Esse último tipo de percepção causa perplexidade pela limitação da sensibilidade ou 

mesmo pela maneira extremamente técnica de enxergar a doença, e não a pessoa 

portadora de câncer.  

Uma das formas citadas de fragilidade envolveu a questão do apoio 

familiar. Esse hospital frequentemente atende pacientes que chegam sozinhos ou 

vivenciam alguma dificuldade no âmbito familiar, a maioria com comprometida 

condição socioeconômica. Essa situação agrava-se ainda mais quando se torna 

necessário o deslocamento do paciente de outras cidades e até mesmo de outros 

estados para o hospital, pois evidencia a falta de estrutura de atendimento do 

serviço público de saúde dos locais de origem de diversos pacientes como mais um 

agravante nesse já instalado quadro de fragilidade:  

 “Tem gente que não tem apoio da família [com ênfase], não 
tem amadurecimento [ênfase], que tem histórico de vida bem 
difícil, que passam por necessidade. Tem gente que chega 
aqui e não tem nem o que comer.” (E1) 

“Às vezes, tem uns que se sentem fragilizados porque estão 
sozinhos, inclusive lá na casa onde eu estou, tem uma 
senhorinha de 72 anos. E ela tá sozinha... sozinha, sozinha...” 
(E3) 

“...eu precisava de ser operada pelo neurocirurgião e como o 
meu tratamento é SUS e a demanda no meu estado é maior e 
não tinha neurocirurgião na rede. E aí conseguiu para mim uma 
avaliação...” (E3) 

Essa fragilidade nos remete à condição ou ao estado de vulnerabilidade 

descrito na literatura (MARANDOLA JR.; HOGAN, 2006; SCHRAMM, 2006; 

KOTTOW, 2008a,b; WAKIUCHI et al.. 2015; IWAMA et al., 2016; MORAIS; 

MONTEIRO, 2017). Para Guilhem (2005), a existência de vulnerabilidade em 

contextos de relações assimétricas faz-se presente em diversos cenários. Segundo 

esta autora, a evolução da discussão sobre essa temática deveria permear os 

fatores que influenciam essa condição ou estado de vulnerabilidade, de modo a 

possibilitar a superação do “modelo biomédico, naturalizado e universalizante” que 

não considera “as dimensões simbólicas da realidade” (GUILHEM, 2005, p.45). 
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Entendemos que esses fatores influenciam a condição ou o estado de 

vulnerabilidade perpassando as dimensões sociais, econômicas e culturais 

presentes na vida das pessoas. Além da fragilidade física e emocional, pontuamos 

um aspecto simbólico existente no processo do adoecimento pelo câncer, por 

ampliar a dimensão da vulnerabilidade do indivíduo adoecido.  

“Tem muitas crianças que recebem alta e não querem ir 
embora para casa. (...) Choram, seguram o acesso e falam 
'você não vai tirar', não vou embora! (...) Em casa, a criança 
não tem comida. (...) os pais são usuários de drogas, a mãe 
não liga para essa criança, o pai é alcoólatra... Essas 
internações prolongadas [também] acabam gerando problema 
familiar. Às vezes, a família tem algum problema fora por conta 
dessa internação.” (E18) 

“... ela iniciou a quimioterapia, devido aos efeitos da 
quimioterapia, queda de cabelo, ela ficou anoréxica, o marido 
acabou abandonando” (E19) 

O paciente em situação de risco à saúde e ameaça à vida demanda 

amparo familiar para encontrar forças que o ajudem a superar as dificuldades 

oriundas da doença e do tratamento (PIOLLI; MEDEIROS; SALES, 2016; 

GIRARDON-PERLINI; ÂNGELO, 2017). Todavia, entre os participantes do nosso 

estudo, nem sempre ocorria a reorganização da postura da família para se adaptar e 

oferecer o apoio demandado pelo portador de câncer. Em nossas observações, 

constatamos que tanto o abandono como a falta de adaptação dos familiares 

ampliavam a dimensão da vulnerabilidade vivenciada por esses pacientes, e isso 

interferia no processo de recuperação da saúde. 

Algumas situações vivenciadas anteriormente pelos familiares, por 

exemplo, histórico de um membro da família com câncer, também estiveram 

presentes na fala de uma das entrevistadas, que protelou o seu tratamento para 

cuidar do marido doente. Da mesma forma, os longos períodos de internação, 

principalmente quando envolviam crianças, foram relatados como algo que afetava 

as relações familiares, intensificando a fragilidade à qual o paciente estava exposto. 

A precariedade das condições socioeconômicas dos pacientes entrevistados 

também foi mencionada em alguns relatos. No entanto, o desemprego, a 

alimentação comprometida, o uso de drogas lícitas e ilícitas, o abandono do cônjuge 

ou dos pais, assim como moradia e transporte deficitários, constituíam problemas 
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que não eram por eles percebidos como fatores sociais que caracterizavam a 

fragilidade.  

“Do tratamento, a condição do atendimento, a condição do 
tempo delas, é tudo... Isso tudo envolve a vulnerabilidade 
delas, tudo mesmo!” (E1) 

“Assim tipo, a má resposta, paciente já „tá‟ aqui debilitado, 
doente. Às vezes, uma má resposta, já põe ele para baixo.” 
(E4) 

“...aqui é um hospital pelo SUS... Medicamento, por exemplo. 
Está tendo essas falhas, lógico falhar é humano, mas nem 
tanto...[medicamento suspenso devido falta da prescrição de 
exames]” (E4) 

“A gente passa por alguma coisa e espera demais alguma 
coisa, mas, para mim, é normal.” (E6) 

Ao percorrermos aquele ambiente, observamos diversos espaços de 

atendimento nas instalações do hospital que nem sempre conseguiam oferecer uma 

estrutura confortável para quem já se encontrava demasiadamente debilitado. Para 

Ribeiro et al. (2018), esse tipo de limitação também amplia as fragilidades do 

cotidiano do público externo e interno do hospital, pois as estruturas hospitalares, 

quando mantidas em condições insatisfatórias, afetam diretamente as pessoas que 

habitam esse espaço. A Política de Humanização estabelecida pelo Ministério da 

Saúde preconiza que o atendimento em sua plenitude envolva o gerir e o cuidar e 

incentiva o desenvolvimento de relações pautadas no respeito, na melhoria do 

ambiente de trabalho e atendimento. Isso inclui a escuta qualificada, uma vez que 

possibilita avaliar adequadamente as demandas dos pacientes e apreender 

aspectos que envolvem a vulnerabilidade (BRASIL, 2010). 

A forma como era oferecido o atendimento também foi destacada pelos 

pacientes e profissionais de saúde como algo que afetava diretamente aqueles que 

eram assistidos.  Nesse sentido, além do sofrimento causado pela agressividade do 

tratamento contra o câncer, os pacientes vivenciavam ainda o sentimento de 

fragilidade quando alguns profissionais de saúde e atendentes os tratavam de 

maneira grosseira ou com algum tipo de falha, como não localizar prontuários ou 

não solicitar determinados exames obrigatórios previamente à quimioterapia. Diante 

dessas dificuldades, alguns mencionaram um sentimento de conformismo, o que 
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sugere que as pessoas, de maneira geral, buscam se adaptar diante de fragilidades. 

Isso evidencia que a adoção de políticas de humanização precisa ser acompanhada 

de ações e rotinas que busquem amenizar o sofrimento. Todavia os efeitos dessa 

política nesse cotidiano dependem muito da disponibilidade do profissional de saúde 

em reduzir o sofrimento. 

 

“Em São Luiz [MA] não tenho parente e nem casa de apoio. As 

meninas [filhas] aqui ligaram para eu fazer aqui (...) Eu morava 

no Maranhão, adoeci lá, fui para Teresina, fiz uns exames (...) 

Passei um ano aqui, direto! De um ano para cá, estou indo 

para lá [Pará]. Eu vou lá e venho. todo mês...” (E9) 

“...levanta 2h00 da manhã e fica o dia todo, né? Dia todinho 
[ênfase]! Doze, treze horas... aí viaja três „hora‟ de viagem. 
Três pra lá três pra cá [silêncio] E desloca „pra‟ outras cidades 
também. Eu acho que tinha que ter hospital mais perto.” (E12) 
 
“... a gente atende pacientes de fora. Tem muito do Tocantins, 
Ceará, Maranhão, várias cidades que o paciente é atendido 
aqui, né?” (E18) 

 

Com frequência, os recursos financeiros aquém da demanda de serviços 

no local de origem e a falta de profissionais contratados pelo SUS contribuem para a 

peregrinação em busca de atendimento seja na assistência básica (BERARDINELLI 

et al., 2010; LIMA et al., 2015), seja nos serviços de alta complexidade, muitas vezes 

alcançados apenas mediante intervenções judiciais (GOMES et al., 2014). 

De maneira geral, esses transtornos mencionados pelos entrevistados 

estão presentes pela dificuldade de acesso às redes de atendimento em saúde. 

Segundo eles, o insucesso para iniciar o tratamento pelo SUS estimulou que 

gastassem os poucos recursos financeiros com a rede privada, o que 

posteriormente, após inserção na rede, os deixou inseguros e ansiosos por terem 

disponíveis apenas resultados de exames feitos fora do SUS. As limitações da 

estrutura desse hospital que atende pelo SUS e a indisponibilidade de hospitais no 

município onde residiam ou casa de apoio para recebê-los também foram 

destacadas pelos entrevistados. Mesmo com todo o sofrimento causado pelo câncer 

e pelo tratamento, muitos pacientes assistidos no hospital precisavam iniciar uma 

peregrinação pelo tratamento ainda de madrugada, percorrendo longas distâncias 

em veículos pouco confortáveis. Após receberem o atendimento, passavam o dia 
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aguardando no próprio saguão do hospital o horário de retornar para casa. Em 

nosso entendimento, essas situações intensificam as facetas da fragilidade 

presentes no cotidiano desses pacientes. 

Quando questionados sobre o entendimento que tinham a respeito de 

fragilidades e vulnerabilidade de pessoas em tratamento de saúde, eles se 

expressaram da seguinte maneira: 

“Tudo dentro do hospital deixa a gente, em perigo. Pelas 
contaminações das bactérias... Isso aumenta a possibilidade 
da gente adquirir coisas aqui dentro.” (E2) 

“Vulnerável é tipo a pessoa ser frágil. É estar frágil para pegar 
uma doença, para correr algum risco.(...) esses tratamentos de 
quimioterapia „ele deixa‟ a gente muito fraca, „baixa‟ muito a 
imunidade. Se não tiver esse cuidado, pode pegar doença, está 
vulnerável a correr algum risco.” (E5) 

“É infecção. É pegar infecção. Ficar fraco. Pegar doença, não 
se cuidar...” (E7) 

Os pacientes tendem a seguir discursos hegemônicos construídos nos 

ambientes hospitalares. Foucault expressava preocupação com os efeitos do 

discurso médico (FOUCAULT, 2002). Na perspectiva “foucaultiana”, haveria a 

intenção de manter o controle do corpo social por meio do biopoder estabelecido 

(FOUCAULT, 2014). Dessa maneira, o dito consolida-se excluindo o não dito 

(FOUCAULT, 2002). Pelo discurso, evidenciam-se e aproximam-se do poder as 

nuances do dito e do não dito. Para Foucault, a produção dos discursos na 

sociedade perpassa pelo controle, seleção, organização e redistribuição de 

procedimentos, elementos esses que se associam aos poderes e perigos inerentes 

aos próprios discursos produzidos (FOUCAULT, 2002).  

Embora no percurso de busca pela saúde existam vários elementos e 

situações de vulnerabilidade, este conceito emergiu restrito entre os participantes do 

nosso estudo. Eles apresentaram percepções, quase unanimemente, de que a 

vulnerabilidade se caracterizava pelo risco ou pela fragilidade física decorrente do 

câncer e do tratamento, que poderia desencadear infecções por bactérias ou outras 

doenças adquiridas no próprio hospital. Notamos, nas suas falas, uma tendência em 

repetir a faceta da vulnerabilidade direcionada apenas para riscos biológicos, tal 

como amplamente propagado pelo discurso médico.  
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“A pessoa fica muito a mercê de tudo, das coisas ou, como se 
diz, a gente fica na mão deles, né?” (E1) 

“... quando estamos na posição de paciente é diferente. 
Quando estamos estudando e nós vemos uma situação... 
quando nós visitamos é outra... quando estamos 
acompanhando alguém é outra, mas quando você é paciente 
você também acaba ficando assim meio fragilizado, meio 
amedrontado...” (E3) 

Em contrapartida, as vulnerabilidades oriundas das próprias condições 

sociais, econômicas, culturais ou mesmo da assimetria existente na relação paciente 

e profissional também foram mencionadas: 

“...a dependência deles pode deixá-los mais vulneráveis. Quem 
vai cuidar dele, quando eles não conseguem mais realizar as 
pequenas atividades do dia? (...) de não ter alguém adequado 
para cuidar dele e ele não conseguir se defender. (E23) 

“... tem uma série de outras dependências Questão social, 
questão psicológica, a questão social. Muitos pacientes não 
têm condições de se manter aqui, então depende de uma série 
de outras coisas. A questão mesmo é maior, É uma coisa que 
você lida mesmo no contexto social.” (E23) 

Em doenças crônicas graves, a vulnerabilidade pode inserir-se na 

percepção equivocada e focada na capacidade de autodeterminação, ignorando 

aspectos multifacetados presentes nesse contexto (SALATI; HOSSNE; PESSIN, 

2011). 

Em nosso entendimento, apesar da capacidade limitada dos participantes 

em reconhecerem determinadas condições e/ou situações como vulnerabilidade, 

outros aspectos importantes emergiram das entrevistas, por exemplo, o fato da 

vulnerabilidade ter sido percebida por alguns, de forma indireta, como fragilidade 

associada à dependência do paciente diante das demandas impostas pelo câncer. 

Uma entrevistada destacou que, conforme variava o papel das pessoas no cenário 

do tratamento do câncer, suas reações diante do contexto que envolvia a doença 

também eram diferentes. Portanto, essa percepção de vulnerabilidade oscilava 

conforme o momento vivido ou estágio da doença. 
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Apesar dos pacientes entrevistados não terem reconhecido suas 

dificuldades socioeconômicas e laborais como algo presente no contexto de 

vulnerabilidade e fragilidades, elas foram destacadas durante as entrevistas: 

“Só meu esposo que estava trabalhando, agora está 
desempregado. Foi mandado embora” (E5) 

“É um pouco complicada [questão econômica] porque tive que 
pegar desvio de função por conta do braço. Eu posso fazer 
muito pouca coisa. Não posso pegar peso, movimento 
repetitivo...” (E8) 

“Eu trabalho mesmo. Atrapalhar, atrapalha! Mas, pela minha 
área eu trabalho, né?“ (E12) 

“Trabalhei, mas nunca trabalhei registrada.(...) Eu só tenho 
uma ajuda do „INS‟ e também não é coisa assim... é provisório, 
lá é um salário.” (14) 

Como mencionado anteriormente, o discurso dos pacientes não 

incorporou as limitações socioeconômicas como parte da fragilidade por eles 

vivenciada. Na perspectiva de Foucault, os discursos expressam muito além dos 

sistemas de dominação. Os discursos excluídos, rejeitados ou considerados nulos 

não alcançam a visibilidade necessária na sociedade (FOUCAULT, 2002). Assim, 

esses aspectos elencados pelos pacientes não estariam institucionalizados como 

"força da verdade" (FOUCAULT, 2002, p. 18) ao refletirem sobre suas próprias 

fragilidades. Assim, esses comprometimentos de vários tipos de recursos que 

deveriam justamente auxiliar nos processos de proteção ou enfrentamento 

aparentemente tornam-se secundários (BERARDINELLI et al., 2010). 

Outros aspectos suscitados nessa subcategoria envolvem a capacidade 

de trabalho das pessoas ou de assistência previdenciária. Nem todos os pacientes 

possuíam renda fixa ou tinham familiares que os sustentassem. A família da jovem 

que aguardava o transplante, por exemplo, passava por momentos bem delicados, 

pois, além dela estar doente e com duas crianças pequenas, o marido estava 

desempregado. Para alguns, „fazer bicos‟ era a única alternativa de subsistência. 

A necessidade de permanecer trabalhando por meio de desvio de função 

para contribuir com a renda da família foi mencionada por uma entrevistada. Para 

aqueles sem condições de trabalhar, ainda restavam as opções do auxílio-doença e 
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da aposentadoria. No entanto, nem sempre era possível usufruir desse benefício 

social devido aos laudos redigidos de forma inadequada pelos médicos, o que 

comprometia as solicitações e resultava em negativa da perícia médica. Foi o caso 

de uma entrevistada que continuava trabalhando por contar com a solidariedade dos 

colegas para o desvio de função. Outra entrevistada relatou sua condição de 

trabalhadora que nunca havia tido a carteira assinada. A insegurança de perder o 

emprego fez com que outra participante protelasse a realização dos exames que 

detectavam precocemente o câncer. 

Por outro lado, as respostas dos profissionais aos questionamentos sobre 

vulnerabilidade abrangeram aspectos bem mais amplos do que aqueles 

mencionados pelos pacientes: 

“... geralmente, pacientes com nível de instrução muito baixo. 
Tem vulnerabilidade que ele também não pode controlar... do 
tipo, se o profissional de saúde não é bem treinado para fazer 
certo procedimento.” (E17) 

“Fatores sociais, não tanto fatores aqui próprio do hospital. (...) 
Tornam a família muito vulnerável. E a questão financeira, que 
a gente tem muito problema aqui.” (E18) 

“Ah, tudo! Tanta coisa! Um leito que não está bem organizado, 
uma equipe que não está bem treinada ou que é insuficiente e 
que talvez precisasse de mais gente para cuidar melhor dele. A 
segurança do trabalho, a estrutura organizacional, a estrutura 
física. O paciente que entra no hospital, ele está vulnerável a 
muita coisa!” (E20) 

As falas dos profissionais ainda diversificaram nas observações sobre a 

vulnerabilidade dos pacientes: 

“Eu acho que é correr risco. O simples fato de estar vivo, você 
está vulnerável a qualquer coisa. Não tem uma definição muito 
simplificada não. Eu acho que ela é bem holística mesmo.” 
(E20) 

“Se tem algum risco dele ser mais vulnerável? O tratamento da 
rádio e da quimioterapia deixam o paciente mais vulnerável. 
Não só a doença, o tratamento dele. Os dois tratamentos: a 
radio e a quimioterapia.” (E21) 
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“O SUS com essa tabela baixa, o hospital um pouco 
sucateado. O paciente traz muitas vulnerabilidades lá de fora, 
como fator social. Podemos dar o melhor tratamento aqui, mas 
ele não tem a família lá fora para dar o apoio, não tem 
condição financeira para o transporte todos os dias, não 
consegue uma alimentação adequada para o tipo de 
tratamento que ele está levando.” (E22) 

“Vulnerabilidade... a pessoa está sem como se defender, a 
pessoa está entregue ali. Ela sabe que ela precisa, ela tem 
uma necessidade e está ali entregue „pra‟ uma instituição. A 
pessoa fica à mercê de pessoas numa instituição.” (E25) 

Nas nossas entrevistas, constatamos elementos sinalizadores da 

condição ou do estado de vulnerabilidade dos pacientes, os quais também foram 

mencionados em outros estudos. Além dos efeitos da agressividade do câncer e do 

próprio tratamento (FUJISAWA; HAGIWARA, 2015; RAMOS; BARBOSA, 2017; 

TRIPATHI et al., 2017), alguns profissionais de saúde destacaram questões amplas 

presentes no contexto da vulnerabilidade, algumas também evidenciadas em outros 

estudos, como os aspectos socioeconômicos (KOTTOW, 2008a,b; MORAIS; 

MONTEIRO, 2017), a estrutura do sistema público de saúde e o despreparo de 

profissionais de saúde (SOUZA et al., 2018). Outro ponto reconhecido nesse 

contexto foi a própria condição de vulnerabilidade pelo fato de estar vivo 

(SCHRAMM, 2006; MORAIS; MONTEIRO, 2017). 

De maneira geral, os profissionais de saúde tiveram sensibilidade para 

reconhecer elementos que pudessem contribuir para a vulnerabilidade do paciente. 

Porém, houve uma observação expressava que a vulnerabilidade limitava-se a 

doença e ao tratamento. Isso pode ser resultante do despreparo de alguns 

profissionais, conforme mencionado anteriormente (SOUZA et al., 2018). Dessa 

forma se amplia a assimetria das relações entre os profissionais de saúde e 

pacientes, bem como anula qualquer possibilidade de inserir discursos capazes de 

evidenciar as fragilidades dos próprios pacientes (FOUCAULT, 2002). Entendemos 

que ao afirmar desconhecer a existência de algo que pudesse tornar o paciente 

vulnerável fora do hospital, a profissional de saúde entrevistada expressou uma 

visão restrita, aparentando desconhecer outras perspectivas que integram a vida 

daqueles que buscam tratamento naquele local. Entendemos ainda que essa forma 

de ver o paciente indica que o discurso hegemônico existente no modelo de 

medicina curativa impede que alguns profissionais visualizem a pessoa doente de 
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forma holística, em sua totalidade e com suas singularidades. Esse tipo de visão 

centrada na doença sugere que, para alguns profissionais, as percepções do 

processo saúde-doença ainda permanecem fragmentadas e focadas apenas nos 

eventos biológicos inerentes à doença. Essa visão reduzida compromete a 

possibilidade de reconhecer a influência dos contextos socioeconômico, cultural, 

histórico, político e até mesmo afetivo, embora estes estejam entrelaçados na vida 

do portador de câncer. Consequentemente, isso afeta reconhecer a amplitude da 

vulnerabilidade vivenciada por esses pacientes. 

Quando analisada a vulnerabilidade no contexto da pesquisa, algumas 

falas de pacientes e profissionais se destacaram: 

“Qualquer alteração da doença, a gente já vai sentir fragilizado, 
com medo, [ênfase] tem uma cisma, pensa que é a doença que 
está alterando. (...) Parece que nós nunca estamos 100% 
segura.” (E14) 

“... um medicamento que é cardiotóxico... o paciente entra numa 
fragilidade. Ele não sabe que quando se faz uma pesquisa 
clínica, se nós vamos utilizar o tipo de medicamento que está 
sendo pesquisado ou se vamos usar apenas um placebo.” (E16) 

“... acho que em todos os momentos. O próprio fato da falta de 
informação, já iniciando no diagnóstico (...) alguns pacientes não 
têm um certo entendimento [ênfase] da gravidade, do grau.” 
(E17) 

“Na verdade, o participante, se ele se recusar, por exemplo, a 
não responder o questionário, ele pode ficar com medo de não 
ter assistência prestada no caso para o familiar dele ou para 
ele.” (E21) 

“Existe uma falta muito grande de sensibilidade, de 
conhecimento e o paciente, sabe, fica totalmente [ênfase] 
entregue... o paciente aceita! Mas como é que o paciente 
aceita?! Não tem como não aceitar!” (E25) 

“... ser submetido a um procedimento ou a uma ação que ele 
não sabe exatamente (ênfase) possíveis consequências.” (E26) 

De maneira geral, o estado ou a condição de vulnerabilidade tende a se 

ampliar na ocorrência de doenças crônicas devido ao sofrimento desencadeado e às 

limitações impostas (BERARDINELLI et al., 2010). Pela gravidade da doença, o 

portador do câncer vivencia também o adoecimento que afeta suas esferas 
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biopsicossocial e espiritual, potencializando sua vulnerabilidade (FUJISAWA; 

HAGIWARA, 2015; RAMOS; BARBOSA, 2017; TRIPATHI et al., 2017). O conceito 

de vulnerabilidade no contexto de pesquisa abrange a incapacidade do indivíduo 

proteger seus próprios interesses por diversos motivos (CIOMS, 2002). Entre esses 

motivos, encontra-se a assimetria nas relações entre quem detém o conhecimento, a 

técnica e aquele que necessita do cuidado (GUILHEM; OLIVEIRA; CARNEIRO, 

2005). 

Como mencionado anteriormente, conforme a posição assumida no 

cenário que envolve o câncer, os participantes passavam a expressar percepções 

distintas no que diz respeito à vulnerabilidade. Entretanto,  entendemos que de 

maneira geral, pacientes e os profissionais de saúde compartilhavam a percepção 

de que a fragilidade pelo acometimento do câncer também influenciava na 

disponibilidade de participar de pesquisas. Além de uma das falas dos entrevistados 

reafirmar esta percepção, ela também mencionou um estado, uma espécie de 

atordoamento pelo choque diante do diagnóstico e esperança de cura. Sua 

observação evidencia que o paciente nem sempre consegue ter clareza para suas 

decisões e simplesmente segue o que for indicado por sentir-se inseguro diante da 

doença. O receio de não receber mais atendimento também foi mencionado como 

algo que interferia na aceitabilidade em participar das pesquisas. Portanto, nos 

casos em que havia receio de comprometer uma relação já estabelecida entre 

profissional de saúde e paciente, este era mais um elemento de vulnerabilidade no 

cenário do estudo. 

Em nosso estudo, outra fala que destacou a percepção de vulnerabilidade 

no contexto da pesquisa foi a de um profissional membro de uma equipe de 

pesquisa clínica. Para ele, os pacientes tendem a participar de estudos, aceitando 

imergir em uma zona de perigo com determinados riscos elevados de uma pesquisa 

clínica, em virtude da grande fragilidade por eles vivenciada. As incertezas passam a 

fazer parte do universo dos pacientes que buscam a cura, uma sobrevida maior ou, 

pelo menos, alívio para o sofrimento do corpo. Com vistas a esses benefícios, eles 

aceitam participar mesmo diante de elevados riscos decorrentes da toxicidade da 

medicação em teste. Além disso, ainda há de se considerar a hierarquia nas 

relações estabelecidas entre pacientes e profissionais de saúde, o que pode 

interferir nesse contexto da vulnerabilidade.  
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As pesquisas realizadas podem ocasionar benefícios previstos ou 

malefícios não intencionais ao participante (PETRYNA, 2011). A literatura refere-se 

a situações conflituosas que envolveram pesquisas com pacientes portadores de 

doenças graves como o câncer (LERNER, 2004; VEATCH, 2016; BOZZO; BALI; 

EVANIEW; GHERT, 2017). A relação estabelecida entre o portador de uma 

patologia e o profissional de saúde aproxima os envolvidos, todavia, em momentos 

conflituosos, isso pode se tornar um problema (OLIVEIRA M.L.C, 2004) e contribuir 

para procedimentos de pesquisa mal conduzidos ou mesmo abusivos (BEECHER, 

1966; NASCIMENTO, 2002; GUERRIERO, 2006; MARSICANO et al., 2008; 

SKLOOT, 2011; REVERBY, 2012, 2017; VEATCH, 2016). 

Embora seja considerada uma exceção, um dos entrevistados relatou 

uma situação em que o protocolo de uma das rotinas assistenciais do hospital foi 

ignorado para favorecer a realização de uma pesquisa. Segundo ele, o fato ocorrido 

ampliou os riscos de um tratamento inadequado, pois a terapêutica dependia da 

análise da amostra que foi priorizada para pesquisa, deixando a assistência em 

segundo plano. Esse relato reitera que a vulnerabilidade se manifesta de maneira 

mais acentuada em determinadas situações nas quais o paciente nem mesmo 

imaginaria que pudesse ocorrer. Portanto, observa-se o quanto ele depende das 

atitudes e decisões do profissional de saúde, nem sempre com ele compartilhadas. 

Essa ocorrência remete as dimensões da vulnerabilidade de plano individual e 

programática descritas anteriormente (GUILHEM; OLIVEIRA; CARNEIRO, 2005; 

PILECCO; KNAUTH; VIGO, 2011). 

Alguns profissionais destacaram que a disponibilidade do paciente para 

participar de pesquisas era algo muito vinculado à própria condição de fragilidade 

em que aquela pessoa se encontrava e nem sempre eles tinham o devido 

entendimento sobre a doença que os afetava. O impacto gerado pelo choque do 

diagnóstico pelo câncer e a gravidade causada por sua progressão quando não 

tratado em tempo ou mesmo pela variedade do tipo do câncer poderia influenciar na 

aceitação ou não na participação em pesquisas. Dessa forma, os dados sugerem 

que a relação construída entre pacientes e profissionais de saúde também pode ser 

reconhecida como mais uma das facetas da vulnerabilidade vivenciada pelos 

pacientes em tratamento oncológico.  
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4.2.1.3 AUTONOMIA 

 

Na subcategoria “Autonomia” os pacientes entrevistados mencionaram 

que suas escolhas sobre os tratamentos decorreram da situação por eles vivida ou 

foram regidas pelos sistemas normativos, considerando que no hospital há muitas 

regras e normas de atendimento. Sobre autonomia, houve quem soubesse 

expressar seu significado e outros não. Alguns pacientes a associaram a conceitos 

equivocados, como igualdade. Outros afirmaram com precisão o que seria 

autonomia ou exemplificaram situações vivenciadas no hospital nas quais 

precisaram exercê-la para conseguir, ou pelo menos tentar, resolver suas 

demandas.  

 

“A autonomia é você ser livre para escolher o que quer. Eu 
procuro esclarecer. A médica que está me acompanhando, que 
me esclareça o que eu preciso saber. Eu não me dou por 
satisfeita se não me convencer de que é isso que está certo.” 
E3 
 
“Autonomia? É ser livre. Autônomo e faz o que bem entende. 
Na metade do tratamento eu interrompi porque eu engravidei. 
Aí eu decidi interromper por si só. Em alguns casos, a pessoa 
tem autonomia de dizer não quero tomar esse remédio, mas 
sabendo que vai ter o risco.” (E5) 
 
“... quando a pessoa pode responder por si. (...) Ela é 
autônoma, sem depender, sem ser dependente. [No hospital] 
Nem sempre [autônoma], às vezes.” (E6) 
 

A autonomia legitima o respeito ao indivíduo e pressupõe reconhecer a 

individualidade, porém ela esbarra em elementos da vulnerabilidade. Embora esteja 

previsto o respeito à dignidade da pessoa e à sua capacidade de decisão, nem 

sempre relações simétricas são estabelecidas entre indivíduos ou grupos. Diversas 

motivações (sociais, econômicas, culturais, políticas, educacionais, étnicas ou 

saúde) podem comprometer esta capacidade do indivíduo ou de grupos minoritários. 

Apesar da necessidade de considerarmos a autonomia no contexto de grupos 

minoritários, o exercício da autonomia concretiza-se plenamente ao focar cada 

pessoa como ser único, capaz de decidir por si mesmo e ter sua decisão respeitada 

(GUIMARÃES; NOVAES, 1999). Algumas falas evidenciaram essa faceta: 
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“Não porque aqui é tudo muito dentro da regra, dos padrões, 
tem que seguir isso e aquilo. Não tem muito que mexer. Não 
tenho autonomia de falar: não quero pegar meu medicamento 
agora. Quero pegar em tal horário, porque é melhor para mim, 
fica [com ênfase] bom para mim, porque eu sou paciente, eu 
passo mal.” (E1) 

“No bem dizer da verdade, não foi uma escolha por ser ele. É 
porque o meu tratamento é pela rede SUS e foi aonde eu 
consegui da entrada foi aqui [nesse hospital].” (E3) 

“Se eu tenho autonomia de falar alguma coisa? Eu vim, 
reclamei para as meninas [funcionárias] e fui atrás, mas não 
resolveu.” (E4) 

Ao considerarmos as relações de poder existentes no contexto hospitalar, 

notamos que elas replicam e mantêm coerções disciplinares capazes de sustentar o 

corpo social disciplinado (FOUCAULT, 2014). Para Foucault (2012, p.164), no 

sistema predomina o poder disciplinar que “adestra as multidões confusas, móveis, 

inúteis de corpos e forças para uma multiplicidade de elementos individuais” a partir 

do “olhar hierárquico e da sanção normalizadora”.  

Uma das entrevistadas destacou a necessidade de receber orientações 

adequadas para tomar suas decisões com mais consciência.  Ela vivenciou esse 

exercício da autonomia quando constatou a gestação no meio do tratamento e 

assumiu as consequências de interromper a quimioterapia, optando por preservar 

um desenvolvimento gestacional saudável, ainda que isso reduzisse suas chances 

de cura. Nesse caso, não houve comprometimento do recém-nascido, mas, para ela, 

não restaram muitas opções de tratamento, apenas o transplante de medula óssea. 

Na percepção dos pacientes entrevistados, naquele local em que estavam 

sob tratamento, a autonomia era relativizada. Assim, conforme o momento ou a 

situação vivenciada no ambiente hospitalar, esta capacidade era cerceada pela falta 

de compreensão sobre a doença e tratamento e, principalmente, pela hierarquização 

dos saberes e controle por meio de normas estabelecidas para todos. Apesar de 

alguns terem conhecimento da definição de autonomia, durante a assistência 

recebida naquele hospital, ela era limitada ou mesmo inexistente. Nem mesmo 

diante de exposições que intensificavam os desconfortos da debilidade física de 

alguns, a autonomia deles prevalecia. Dessa forma, rotinas essenciais e constantes 

como receber medicações ou realizar exames não consideravam, por exemplo, 
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demandas específicas sobre horários de atendimento mais adequados ao paciente, 

preferências por serem atendidos por determinados profissionais, com os quais 

mantinham maior afinidade ou vínculo, ou, ainda, as dificuldades inerentes aos 

deslocamentos de outras cidades.  

Sobre a autonomia e participação em pesquisas, os pacientes fizeram 

alguns apontamentos: 

“Se ele quiser ele tem [autonomia], nesse sentido de pesquisa, 
ele tem. Mas, não no sentido de alterar... tipo: consulta, essas 
assim que a gente vive no dia a dia, que é consulta.” (E1) 

“Tem. Porque dá a escolha se a gente quer participar ou não. 
Não é forçado. Dá a escolha ao paciente participar ou não.” 
(E5) 

“...Me perguntou se queria participar [pesquisa clínica]. Achei 
interessante e fui participar, eles leram o termo. Achei 
interessante para o meu tratamento e entrei. [Mas depois] Ele 
estava me fazendo mal. Aí foi onde pedi que eu queria sair da 
pesquisa.” (E6) 

“Não, não, não. Muito pelo contrário, não estou sendo obrigado 
nem nada... livre e espontânea vontade.” (E12) 

“Não. Ninguém interferiu [na decisão em participar da pesquisa 
clínica].” (E14) 

A bioética e as diretrizes norteadoras para pesquisa enfatizam a 

autonomia como um dos pilares para a manutenção da ética durante o 

desenvolvimento de pesquisas (NCPHSBBR, 1979; BEAUCHAMP; CHILDRESS, 

2001; BRASIL, 2012a). Entretanto, o próprio contexto da saúde permeado pelo 

poder disciplinar controla tudo continuamente de forma discreta, vigiando e 

conduzindo o sistema. Ao mesmo tempo, mantém a discrição do poder disciplinar 

que se autossustenta e no qual, aparentemente, ninguém se vê forçado a algo 

(FOUCAULT, 2012; MIGNOLO, 2017), embora o paciente não disponha de 

alternativas ao seu alcance.  

Em relação à possibilidade de participar de pesquisas e à autonomia, as 

percepções evidenciadas demonstraram que a inserção em estudos somente ocorria 

se eles assim desejassem. Também foi relatada uma situação em que uma paciente 

pediu para ser desligada de uma pesquisa clínica após sofrer as consequências de 
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sérios efeitos adversos. Entendemos que, embora as falas tenham enfatizado a 

existência de autonomia, elas desconsideram que o sofrimento desencadeado pela 

própria doença, bem como outros tipos de fragilidades, poderia comprometer o 

exercício da autonomia do paciente. 

Ainda nessa categoria, houve alguns relatos peculiares dos profissionais 

de saúde: 

“Nunca me perguntaram se eu sou feliz fazendo pesquisa... se 
sinto bem, não sente, se gosto ou não gosto...” (E16) 

“Éramos as funcionárias, tínhamos que fazer, você está 
trabalhando. Nós não fomos perguntadas: „você quer participar 
de uma pesquisa?‟ Não. Basicamente colocaram dentro da 
nossa rotina: “ó, a partir de hoje vocês vão fazer isso”. Eu gosto 
de ser consultada [risos] para saber se quero..” (E17) 

Na perspectiva de Foucault (2014, p. 28), “todo ponto de exercício do 

poder, é ao mesmo tempo, um lugar de formação de saber”, então,  nas relações 

entre os próprios profissionais, também haverá o poder difuso. Acresce-se que, 

neste contexto, além do discurso mantido para a produção do saber, há a 

hierarquização entre os pares e a integração de padrões estabelecidos de maneira 

que o poder de coerção também seja naturalizado. 

Observamos tal situação no que se refere à participação de profissionais 

de saúde como mão-de-obra para coleta e inserção do protocolo da pesquisa na 

rotina assistencial, pois, segundo os entrevistados, eles nem sempre eram 

consultados previamente se desejavam ou não realizar a coleta de dados. Portanto, 

em situações assim, estabelece-se uma rede de dispositivos que sustentam também 

a hierarquia entre pares e reiteram a construção de um saber político sem 

neutralidade (FOUCAULT, 2014). 

Em determinados estudos, os profissionais de saúde que os conduziam 

não tinham alternativas de ajustes ou de readequar protocolos à realidade do 

hospital ou mesmo de inserir alterações advindas de sua experiência:  

“São extremamente vinculados os caminhos a serem seguidos 
dentro da pesquisa clínica. Você não tem uma 
discricionariedade [qualidade daquilo que depende da decisão], 
uma liberdade de atuação, é aquele caminho...” (E16) 
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A liberdade de exercer a autonomia também foi expressa pelos 

profissionais ao decidirem participar do nosso estudo:  

 

“Achei supertranquilo. Estou super à vontade! Sem nenhum 
receio de falar, de comunicar, completamente tranquilo. (...) 
Sem nenhuma limitação, sem nenhum medo!” (E16) 
 
 “Sei que o pesquisador, ele está disposto a compreender os 
limites também de quem ele precisa conversar. Muito tranquilo, 
não fiquei constrangido.” (E25) 
 
“Tranquilo, no caso você respeita os limites de cada pessoa, 
pelo menos comigo, o nosso dia a dia é muito corrido.” (E27) 

 
Da mesma forma, os profissionais de saúde relataram sobre a 

participação de pacientes em suas pesquisas era algo que dependia de uma decisão 

do próprio paciente: 

 
“Era aleatória, todo mundo que entrava e que concordava em 
participar do estudo, obviamente, era inserida.” (E26) 
 
“Agora, por exemplo, o paciente tem um caso raro, a gente foi 
conversou com o paciente e pegou o consentimento dele.” 
(E28) 
 
“Eu passo para o doutor, ele olha, chama o paciente, faz a 
consulta, entrega o termo para ele, ele leva para casa, lê e fala: 
'ah, eu quero participar'. Volta, assina o termo.” (E30) 

  

Porém, percepções distintas também foram evidenciadas por outros 

profissionais de saúde que questionavam a autonomia dos pacientes ou até que 

ponto eles realmente sabiam o que estavam escolhendo em termos de assistência e 

pesquisa: 

 
“Mas vai ser bom para o paciente? É uma escolha, é claro! Da 
família e do paciente, mas isso foi explicado assim: olha, quais 
são os benefícios e quais são os reais malefícios de ser 
submetido nessa cirurgia com essa idade avançada que você 
tem... (E17) 
 
“Então ele vai aceitando tudo! „Tudo bem, respondo! Tudo 
bem!‟ Entendeu?” (E29) 
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Segundo os preceitos da bioética principialista, tanto na assistência à 

saúde como na pesquisa, o exercício da autonomia deve integrar as rotinas 

estabelecidas, pois a inobservância de tais preceitos compromete a capacidade de 

autodeterminação e decisão dos participantes (BEECHER, 1966; GOLISZEK, 2004; 

GUILHEM, 2005; ARAÚJO, 2012). Dessa forma, no contexto de pesquisas, a 

decisão do indivíduo de participar de um estudo não pode estar fundamentada em 

situações de coerção ou influências (BRASIL, 1996; 2012; MARSICANO et al., 

2008). 

Nesse sentido, os profissionais mencionaram que os pacientes poderiam 

optar por participar ou não das pesquisas, bem como tinham o direito de recusar e 

desistir a qualquer momento, sem que isso interferisse no tratamento realizado; 

porém, por ser um público mais carente, é frequente haver maior comprometimento 

do exercício da autonomia. Especificamente na pesquisa clínica, foram relatadas 

situações que limitavam a autonomia também dos profissionais nos procedimentos, 

pois as mesmas eram definidas por seus patrocinadores em seus países de origem. 

As falas dos entrevistados expressam que, sob suas percepções, a 

autonomia era limitada em virtude da normatização existente no hospital e mesmo 

pela condição hierárquica, o que nos remete ao pensamento de Foucault. Nele, a 

sociedade está inserida em um sistema de coerções disciplinares. Há um 

adestramento das “multidões confusas, móveis, inúteis de corpos e forças para uma 

multiplicidade de elementos individuais - pequenas células separadas, autonomias 

orgânicas, identidades e continuidades genéticas, segmentos combinatórios” 

(FOUCAULT, 2012, p.164). 

No nosso entendimento, nas relações construídas entre parte desses 

pacientes e os profissionais de saúde que os atendiam, a autonomia ficou 

comprometida. Aparentemente não foi algo que ocorreu de maneira intencional, mas 

pela forma como essas pessoas estavam inseridas naquele sistema hospitalar. A 

“plena autonomia” preconizada na Resolução 466/2012 (BRASIL, 2012a), torna-se 

questionável quando se observa um conjunto de elementos presentes no espaço 

hospitalar e outros fatores inerentes ao processo de adoecimento desse indivíduo. A 

“plena autonomia” seria, então, algo inalcançável? 
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4.2.2 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Na categoria “Formação profissional” as falas dos entrevistados 

evidenciam que a formação dos profissionais podem reduzir ou ampliar na 

vulnerabilidade existente nos cenários de assistência a saúde. Essa categoria foi 

composta pelas subcategorias “Ensino” e “Pesquisa”. 

Pelo fato desse hospital adotar em sua identidade atividades de ensino e 

pesquisa, elas ocorrem em vários espaços da instituição com muita frequência. 

Todavia, a condução deste tipo de atividade naquele hospital não era do 

conhecimento de todos os pacientes entrevistados. De maneira geral, eles 

demostraram interesse e satisfação pela possibilidade de se beneficiarem das 

melhorias decorrentes das pesquisas, por exemplo, capacitar maior número de 

profissionais para atender os doentes. As percepções de sentirem-se seguros e bem 

assistidos também foram atribuídas à esperança de que tais atividades os 

beneficiassem.  

Entre os profissionais, havia a expectativa que desenvolver pesquisa no 

local da assistência possibilitaria crescimento profissional, agregaria conhecimento 

teórico à prática, melhoraria a assistência prestada e geraria novos conhecimentos. 

A atuação do comitê de ética em pesquisa e a realização de encaminhamentos 

constituíram elementos por eles valorizados. Eles manifestaram ainda que as 

faculdades priorizavam conteúdos técnicos, porém a realidade requeria preparo para 

lidar com diversos tipos de conflitos nem sempre associados à esfera técnica. 

4.2.2.1 ENSINO 

Na subcategoria “Ensino” foi evidenciado aspectos presentes na realidade 

do processo de ensino que podem ter interface com o estado e/ou condição de 

vulnerabilidade vivenciada pelos pacientes. 

Conforme já mencionado, alguns pacientes relataram desconhecer a 

realização de atividades de ensino no hospital, mas, entre os que tinham 

conhecimento, as atividades de estágio foram as mais comentadas. 

“Bom! Porque as pessoas passam a ver aqui dentro, acho que 
é uma escola boa para aprender. Acho que é por isso que a 
gente confia neles.” (E2)   
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“Eu não sabia. Conversando com ele [sobrinho] disse que aqui 
é um lugar que funciona também como hospital-escola.” (E3) 

“Não [fui informada]. Eu percebi. Alguns falavam, outros não: 
Sou estudante disso, estagiário daquilo, chegava junto com o 
médico, aí o médico ficava explicando... penso que seja muito 
bom. Ensina muitas coisas para as outras pessoas também e 
tira as dúvidas. Auxilia e coloca a pessoa naquela situação, o 
estudante participando, vendo a realidade.” (E5) 

 “É uma coisa muito boa, acho que seja bom! Ele ensina as 
pessoas que querem aprender, na área de ensinar e de fazer 
tratamentos é uma coisa boa.” (E9) 

“Eu não sabia. Não sabia não, [que] tinha escola de medicina 
aqui também.” (E12) 

“Não comentou [sobre ser instituição de ensino]. (...) Eu creio 
que deva ser bom. É um momento para as pessoas 
aprenderem mais. É melhor, não é?” (E15) 

Embora estejam estabelecidas políticas públicas para a diversificação dos 

cenários de práticas de ensino-aprendizagem na área da saúde (PANÚNCIO-

PINTO; RODRIGUES; FIORATI, 2015), os hospitais ainda são vislumbrados como 

espaços prioritários para atividades de ensino por oferecerem um vasto campo para 

o aprendizado. Os hospitais de ensino desempenham um papel importante na

realização de procedimentos de média e alta complexidade para população como 

também no processo de ensino-aprendizagem dos profissionais de saúde. A 

dimensão dessa importância foi reconhecida pelo próprio Ministério da Saúde, por 

meio de legislação e orçamento específicos (BRASIL, 2012c). Na prática, espera-se 

que os hospitais, assim como demais cenários de práticas em saúde, sejam espaços 

para transformação da comunidade e da própria academia (KUABARA; SALES; 

MARIN; TONHOM, 2014). 

De maneira geral, os pacientes consideraram positivo e bom o fato de 

estarem em uma instituição que possibilitava ensinar, aprender mais, saber mais 

sobre o tratamento para o câncer e, principalmente, formar profissionais para 

atender maior número de pessoas doentes. Nesse contexto, o ensino situa-se em 

uma linha tênue entre a possibilidade de reduzir vulnerabilidades ou mantê-las. 

Geralmente, espera-se que os cenários de ensino contribuam para a aquisição de 

habilidades e competências pautadas na humanização do atendimento (BRASIL, 
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2001). Consequentemente, o agir fundamentado na empatia e prática humanizada 

auxiliaria na redução da vulnerabilidade vivenciada pelos pacientes. Nesse sentido, 

os pacientes verbalizaram a esperança de serem disponibilizados mais recursos 

humanos para atendê-los. Somado a isso, alguns sentiam mais confiança no 

tratamento, justamente por estarem em um hospital de ensino, local onde as 

pessoas se interessam e dedicam-se aos estudos. 

Por outro lado, o fato de alguns pacientes terem mencionado 

desconhecer que estavam em um hospital de ensino sugere a existência de falhas 

na relação entre esses pacientes e os profissionais que os atenderam. Desconhecer 

essa característica do hospital poderia influenciar na capacidade de 

autodeterminação e até mesmo na possibilidade de recusarem determinados 

procedimentos ou exposição que julgassem desnecessários ou causadores de 

malefícios. Não saberem que estavam em um hospital de ensino também poderia 

ser mais um elemento no contexto da vulnerabilidade.  

Ao refletirem sobre sua formação acadêmica e situações presentes nos 

cenários de ensino, os profissionais entrevistados destacaram alguns pontos: 

 
“Todo mundo quer operar, tem que operar, vamos operar! É um 
hospital-escola, o caso é interessante... ah, vai ser bom para o 
[ênfase] médico e para os residentes fazer essa cirurgia, que é 
uma cirurgia interessante.” (E17) 
 
“Ela [universidade] te prepara para realizar procedimentos... ela 
não te fala que você deparar com certas situações que podem 
gerar conflitos, insegurança, esses problemas familiares que 
nós vivenciamos. Ela te foca no referencial teórico, é aquilo ali 
que você tem que fazer...” (E18) 
 
 “Aprendi tudo na prática, não trouxe nenhum conhecimento 
teórico-acadêmico para cá. Eu tive que aprender no dia a dia e 
no meu período de estágio.” (E19) 
 
“Do mesmo jeito que você está aprendendo com a doença, o 
paciente também aprende! Só que ele entende que ele precisa 
de uma pessoa para cuidar da doença dele. Ele não acha que 
tem que ensinar alguém sobre a doença dele. A gente encontra 
muita resistência [dos pacientes]!” (E20) 
 
“Tive formação, aula de bioética e não sei o quê, mas não 
acredito que seja isso que faça a pessoa ter [ênfase] ética, ser 
[ênfase] ético, ser correto. Eu acho que o que faz isso vem de 
casa mesmo.” (E25) 
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O cenário hospitalar tem, em sua essência, relações de poder inerentes à 

hierarquia estabelecida nesse espaço. Nele, os próprios rituais presentes nas 

atividades de rotina realizadas para atendimento ao paciente que se encontra 

acamado fortalecem as relações assimétricas de poder, as quais se intensificaram 

após as especializações advindas de um processo de medicalização do hospital e 

da medicina (ARAUJO; LETA, 2014; FOUCAULT, 2014). Esses cenários fazem 

parte dos "aparelhos de saber e múltiplos domínios do conhecimento" (FOUCAULT, 

2014, p.189). Entendemos que esse fato reflete a tendência adotada pelo corpo 

social ao mesclar a hierarquização e as nuances do micropoder existentes nos 

ambientes hospitalares (FOUCAULT, 2014). Nessa condição, todo ponto de 

exercício do poder também se constitui como lugar de formação de saber 

(FOUCAULT, 2002).  

Entendemos que o meio acadêmico segue toda uma padronização para 

produzir e transmitir o conhecimento, inclusive nos ambientes de prática hospitalar. 

Todavia, existem outras demandas inerentes à história de vida das pessoas 

presentes no processo de saúde-doença que não são consideradas de maneira 

satisfatória nas universidades ou simplesmente ignoradas. 

Os relatos dos pacientes que desconheciam o fato de estarem em um 

hospital de ensino, associados à fala de um dos profissionais sobre a preferência por 

operar alguns pacientes tendo em vista serem casos interessantes para estudo, 

reafirmam a existência de mais um elemento da vulnerabilidade, por aquele espaço 

prestar assistência à saúde e ser cenário de atividades de ensino/pesquisa 

concomitantemente. Portanto, determinadas ações poderiam ter como finalidade 

principal o ensino, e não necessariamente o tratamento, de modo que se tornaram 

de certa forma "desnecessárias" para o paciente, mas importantes para o processo 

de ensino-aprendizagem dos profissionais. No entanto, tanto os pacientes como os 

profissionais de saúde reconheceram a necessidade de desenvolver o ensino 

prático, portanto isso não constituía um problema, embora, em nosso entendimento, 

o problema exista e resida na maneira de transmitir as informações e tomar

decisões. Segundo os profissionais de saúde entrevistados, a faculdade não os 

preparava para o mercado de trabalho e nem para a realidade. Preparava apenas 

para a execução de procedimentos técnicos, mas não para administrar conflitos, o 

que gerava insegurança.  
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No processo de ensino vivenciado em suas graduações, as disciplinas 

metodologia científica, bioética, ética, estatística e trabalho de conclusão de curso 

(TCC) foram associadas à formação em pesquisa. Uma profissional destacou que, 

na condução dos conteúdos, a parte técnica prevalecia em relação ao cuidado e à 

ética. Esses resultados evidenciam que ainda será necessário envidar mais esforços 

para a consolidação do ensino fundamentado na empatia e na humanização, o qual, 

embora legitimado nas recomendações das diretrizes curriculares para os cursos da 

área da saúde, nem sempre é praticado.  

Considerando a amplitude da vulnerabilidade que pode ocorrer nos 

espaços que prestam atendimento à saúde, as estratégias de ensino-aprendizagem 

deveriam contemplar, em seus conteúdos, eixos transversais que abordassem 

vertentes da vulnerabilidade com base na realidade daquele local, principalmente 

nas atividades práticas.  

 

4.2.2.2 PESQUISA  

 

Na subcategoria “Pesquisa” apresentamos as percepções dos 

entrevistados sobre a realização de pesquisas naquele hospital. Assim como no 

ensino, nem todos os pacientes sabiam que pesquisas eram realizadas no hospital, 

mas alguns manifestaram interesse e satisfação com esta notícia, por eles 

vislumbrada como uma oportunidade de melhoria na assistência. De maneira geral, 

afirmaram que estariam bem assistidos porque tais estudos eram realizados para o 

bem dos próprios pacientes, portanto, algo seguro e com retorno positivo. Outros 

espantavam-se com a possibilidade de serem participantes de pesquisa e utilizavam 

o termo „cobaias‟ para se expressarem sobre o assunto. No entanto, de maneira 

geral, os pacientes e profissionais participantes da presente investigação sentiam-se 

privilegiados por terem sido convidados. Além disso, esses últimos destacaram o 

benefício da pesquisa melhorar o trabalho e gerar fundamentação teórica e 

conhecimentos. O papel do comitê de ética em pesquisa, a necessidade de 

apresentação de protocolos e de TCLE também foram mencionados por alguns 

profissionais de saúde entrevistados.  

As falas a seguir expressam confiança em virtude da realização de 

pesquisas no contexto hospitalar: 
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“Ele [paciente] quer saber de viver! Ele está disposto a tomar 
essa medicação que é nova, a fazer uma cirurgia que não se 
fez ainda. Como cobaia [ênfase]?! Depende do estágio da 
doença.” (E1) 

 “Sei [que faz pesquisas].(...) É bom porque o câncer está 
aumentando muito e quanto mais pesquisa tiver, melhor para 
descobrir diagnóstico precoce. Eu não participo de nenhuma 
pesquisa, mas se fosse convidada a participar, eu participaria.” 
(E8) 

“Não sabia não [que fazia pesquisa]. (...) Pesquisa não entendo 
bem, mas acho que é uma boa coisa. Se isso é para o 
paciente, deve ser boa coisa.” (E9) 

“Não, não sabia. Não sabia das pesquisas. É bom. Tenho mais 
segurança.” (E10) 

“Não sei se vou viver ou morrer. Aí participa de uma pesquisa, 
solta um remédio novo. Aí, tem chance de se salvar de tudo.” 
(E11) 

 “É bom. Significa que está pesquisando, indo atrás. É uma 
coisa de segurança para a saúde, acho que deve que estar 
atrás do melhor para os pacientes.” (E15) 

O CIOMS enfatiza que, no cenário de assistência à saúde, a incapacidade 

dos pacientes protegerem interesses próprios em decorrência da falta de cuidados 

médicos e custos elevados encontra-se presente como parte da condição de 

vulnerabilidade (CIOMS, 2002). Além disso, a fragilidade do ser humano diante da 

finitude da existência conduz as pessoas, constantemente, a um estado de 

vulnerabilidade (SCHRAMM, 2006; MORAIS; MONTEIRO, 2017). A ocorrência de 

doenças graves como o câncer intensifica esse estado e ocasiona ainda 

comprometimento nas esferas física, emocional e social das pessoas afetadas 

(FUJISAWA; HAGIWARA, 2015; RAMOS; BARBOSA, 2017; TRIPATHI et al., 2017). 

De maneira geral, as falas expressaram que a força de vontade de viver 

torna as pessoas mais otimistas e dispostas a participar de pesquisas. Por outro 

lado, essa mesma força de vontade pode fazer com que elas ignorem as 

possibilidades de risco de alguma lesão ou dano, inclusive de eventos adversos 

graves, por vezes provocados por pesquisas. Destacamos que o desespero na luta 

pela vida pode ampliar a vulnerabilidade desses pacientes, uma vez que, justamente 

pela fragilidade da vida, tendem a buscar alternativas para recuperar a saúde. Ao 
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abordarmos os pacientes sobre o fato de estarem em um hospital que desenvolve 

concomitantemente investigações científicas e atividades de assistência, os relatos 

tenderam ao otimismo e como uma opção a mais para alcançar a cura do câncer:  

 

“Eu acho bacana. Tem que pesquisar mesmo para saber se 
está tudo certo, se o tratamento é correto. Isso é muito bom.” 
(E2) 
 
“Ia ser muito bem assistida, não era só uma pesquisa e falar 
assim „ah, vamos fazer isso ou aquilo.‟ Eu seria acompanhada 
por profissionais competentes e, no caso, retiravam o tumor 
que sobrou ou uma medicação nova... Eu iria de boa.” (E3) 
 
“Com psicólogo lá [sobre a pesquisa que participou em outro 
hospital]... foi muito bom para a gente tirar as dúvidas e até 
desabafar um pouco com ele.” (E5)    
 

“Se for no caso de uma necessidade. Se for preciso, tem que 
encarar, né? (...) para dar uma explicação „pros‟ outros 
também... Não ficar em cima do muro, expor. Expor logo a cara 
logo, os outros ficam com medo. Já tira dúvida de uma vez. É 
pra ser exemplo.” (E7) 

 

A própria vulnerabilidade presente na assistência hospitalar reitera que o 

processo de consentimento informado demanda, primordialmente, compreensão 

adequada sobre as etapas do tratamento (SILVA et al., 2013). No entanto, algumas 

entrevistas indicaram um entendimento dos pacientes nada condizente com o que, 

de fato, é pesquisa. Ao mencionar 'pesquisa', alguns se referiram a uma espécie de 

checagem do tratamento por eles realizado, o que nos permite inferir que nem todos 

tinham clara compreensão da diferença entre uma pesquisa com finalidade científica 

e outra para fins de diagnóstico. Portanto, embora em geral os pacientes recebam 

informações, nem sempre se encontram devidamente esclarecidos. Houve o caso 

de uma entrevistada que já tinha participado de investigações prévias e sugeriu que, 

na condição de paciente, considerava a abordagem do pesquisador parte das 

demandas do tratamento. Isso pode ser indicativo que os momentos de assistência 

e pesquisa 'misturavam-se'. Alguns profissionais também relataram que os pacientes 

nem sempre conseguiam distinguir que tipo de atividades estavam sendo realizadas, 

se de assistência ou pesquisa, pois ambas envolviam os mesmos profissionais e 

eram desenvolvidas nos mesmos ambientes. 
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Alguns pacientes manifestaram receios e motivos que os deixavam 

inseguros para participar de pesquisas: 

“Não participaria não. Eu tenho muito medo. [risos] Participaria 
não! Eu sei que é bom... Não seria corajosa. Agora aqui 
conversando com você [referindo-se a nossa pesquisa]? Não 
tem risco nenhum não.” (E2) 

“Não é cobaia que fala, mas pode ser [ênfase] (...) Eu não sei 
se seria cobaia! (...) Não eu não sei, eu acho que eu não queria 
ser experimentada não, em mim não.” (E4) 

“Meu coração não pede para mim ser experimentada não 
[ênfase] e ser cobaia não [risos]. (...) Ah, ela só procurou e eu 
respondi [referindo-se a participação em outra pesquisa], não 
assinei, nem... [apontou para gravador]. Não teve gravação.” 
(E4) 

“Testar medicação em mim? Ai... (...) [Silêncio] Se for para vida 
e a morte, acho que aceitaria.” (E13) 

Diante de inúmeras situações de pesquisa que expuseram pacientes a 

riscos e danos, consideramos fundamental que os profissionais adotem os princípios 

da autonomia, beneficência, não maleficência e justiça (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 

2001; MARSICANO et al., 2008) para reduzir a vulnerabilidade e respeitar a decisão 

do paciente. Nas entrevistas acima ficou evidente que nem todos os pacientes tem o 

desejo de integrar uma pesquisa.  

Alguns pacientes entrevistados, embora tenham manifestado receio de 

participar de pesquisas, afirmaram que aceitariam caso fossem convidados, na 

esperança de terem a saúde reestabelecida. Observamos também uma tendência a 

participarem de estudos considerados não invasivos (por exemplo, em que o 

participante se limita a responder um questionário ou gravar uma entrevista), por 

acreditarem que os isentariam de riscos ou danos. Uma das entrevistadas inclusive 

descreveu sua participação em outra pesquisa e informou não ter recebido, e 

tampouco assinado, um termo de consentimento. Para ela, isso não constituía 

problema algum, pois era apenas uma entrevista.  

De maneira geral, os pacientes demonstravam satisfação pela 

oportunidade de participar de algum estudo no hospital: 
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“Ele pegou e me selecionou para participar. Me perguntou se 
eu queria, ele deixou claro, assinei termos e tudo. [sobre 
sentimentos em participar de pesquisa] Normais. Fiquei até 
feliz por ser escolhida. (E5) 

 “Eu me sinto importante [em participar].” (E10) 

“Fico muito satisfeito, lisonjeado. Muito satisfeito. Porque você 
está na área da saúde, então eu sinto bem em participar.” 
(E12) 

Ao respeitar as regras de funcionamento do sistema, também no que se 

refere à pesquisa, a pessoa reconhece-se como inserida em um ritual de 

qualificação, tornando-se parte da ordem do discurso, inclusive reverenciando esse 

processo (FOUCAULT, 2002). Nesse sentido, os entrevistados, de maneira geral, 

relataram que se sentiam bem por participar de pesquisas, inclusive da nossa 

investigação. A oportunidade de participar de estudos, de ser selecionado para 

tanto, também era percebida como algo que os tornava mais importantes naquele 

sistema de assistência à saúde. Todavia, ressaltamos que, embora os estudos 

possam de fato trazer benefícios, essa „veneração do discurso‟ pode desencadear 

mais vulnerabilidade aos pacientes.  

Outra faceta presente nesse cenário que envolve assistência à saúde e 

pesquisa ao mesmo tempo também foi relatada por uma paciente participante de 

pesquisa clínica: 

“Pelo SUS, cheguei hoje, não era nem 6 horas da manhã, e o 
médico começou atender já era 10h30. E lá, não. Lá na 
pesquisa, a gente não esperava tanto assim. Tinha que chegar, 
por exemplo, 9 horas, 9h30 e, no máximo, até 10 horas, eu já 
tinha sido atendida.” (E6) 

“Por exemplo, eu não pegava fila para tirar o sangue para fazer 
o hemograma, chegava já era atendida. Eu tinha o horário
marcado da consulta, não atrasava muito.” (E6) 

“Até antes de sair da pesquisa eles dão uma ajuda financeira 
para a gente. Aí me ligaram para mim vir buscar, depois que eu 
saí da pesquisa.” (E6) 

O controle disciplinar abrange significados na vida das pessoas por meio 

da satisfação de suas necessidades.  Nesse contexto, os papéis definem-se até a 

obtenção de um poder disciplinar quase invisível (FOUCAULT, 2014). 
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Especificamente no caso de pesquisas clínicas, considerando-se o grau de instrução 

das populações em estudo, bem como a existência de limitações pelas próprias 

traduções e/ou as práticas corporativistas dessas empresas, amplia-se a 

necessidade do compromisso de aprimorar os termos de consentimento livre e 

esclarecido para que descrevam, de forma clara e inteligível, o conteúdo das 

pesquisas e consigam proteger adequadamente os participantes (NAIR; IBRAHIM, 

2015; NAIR; IBRAHIM; ASKAR, 2016; SAMADI; ASGHARI, 2016). 

Uma entrevistada que foi participante de pesquisa clínica e relatou 

melhora inicial após utilizar uma medicação em teste e os benefícios por participar 

daquele ensaio clínico. Todavia, segundo ela, essa melhora durou apenas pouco 

tempo e logo ela passou a apresentar complicações decorrentes da medicação 

experimental. Outro benefício reside em algumas facilidades para realização de 

procedimentos, tendo em vista que no serviço público de saúde este processo é 

frequentemente lento em virtude da grande demanda. Tais facilidades, embora 

aparentemente pequenas, significam muito para pacientes em estado tão fragilizado 

em um hospital sempre lotado e com dificuldades econômicas. O relato dela também 

evidencia, nessas situações de pesquisa, a possibilidade de ficar em segundo plano, 

o atendimento pautado na igualdade e na equidade previsto pelo SUS.

Outra paciente expressou como foi o processo de inserção na pesquisa 

clínica: 

“Ele [médico] falou: vamos ver se você encaixa nas regras, 
tudo direitinho. Era tanta coisa que tinha que encaixar para 
mim entrar na pesquisa.” (E14) 

“Assustada na época eu já estava [ênfase], desde o dia que 
recebi o diagnóstico. A gente já ficou assim... A pesquisa já não 
alterou nada mais, assim sobre isso, não. Sobre assustar, não.” 
(E14) 

“Ele [médico] falou: podia dar certo e podia não dá. Mas acho 
que o que eu entendi [era] que podia não dá certo, não ter o 
resultado positivo esperado, talvez.” (E14) 

“Eu já estava bem, já tinha melhorado bastante. Porque 
melhorei rápido, graças a Deus eu estou melhorando. Eu estou 
mesmo.” (E14) 
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Para Foucault (2014), o conjunto de enunciados desencadeia proposições 

que serão ou não aceitas como também efeitos de poder e de verdade que 

permeiam as relações estabelecidas. A pesquisa clínica proposta pela equipe sob o 

argumento do paciente se 'encaixar' no protocolo preestabelecido pelo patrocinador 

induz o paciente a uma expectativa de depender do que 'eles (pesquisadores) 

querem ou precisam‟. Dessa forma, as consequências e o medo originado pelo 

câncer sobrepõem-se aos riscos de possíveis malefícios ocasionados, por exemplo,  

efeitos indesejados. Nem sempre há compreensão dos riscos presentes durante a 

participação em ensaios clínicos. Para a paciente participante de pesquisa clínica, o 

"não dar certo" no tratamento experimental limitava-se a não ser curada ou não 

aumentar a sobrevida. Sob tal percepção, em nenhum momento o “não dar certo" 

abrangeria os efeitos adversos ou algum malefício pelo uso da medicação. A 

possibilidade de não ser aceito na pesquisa clínica também era mais uma fonte de 

ansiedade e preocupação para essa paciente.  

Os profissionais de saúde entrevistados destacaram alguns aspectos 

sobre as pesquisas clínicas desenvolvidas no hospital: 

 

 “[Na pesquisa clínica] Ficamos ou dentro de uma equipe „cega‟ 
ou „não cega‟ ou „dupla cega‟ ou uma „toda aberta‟. Em uma sei 
o que está acontecendo, qual o medicamento manipulado. A 
outra, eu não sei. Eu manipulo sem saber se é um 
medicamento ou se é um placebo.” (E16) 
 
“Os protocolos chegam preestabelecidos pelo patrocinador, por 
quem está direcionando essa pesquisa. Tem o patrocinador, 
um centro clínico e aqui, nós somos apenas os pontos de 
execução. (...) Temos várias pesquisas, por exemplo de 
pulmão: compara um tratamento com outro, aumentou um, dois 
meses... isso é muito [ênfase] para a pesquisa, dependendo da 
agressividade da doença.” (E16) 
 
“Envolve um crescimento pessoal de todo jeito e profissional 
também por outro lado, tem seu lado negativo. Você não tem o 
retorno [dos resultados da pesquisa], entendeu? Nós 
coletamos tudo, foi difícil, foi demorado e tudo mais, você tinha 
cobrança e eu nunca mais fiquei sabendo, o que quê deu, qual 
foi o resultado.” (E17) 

 

A expansão dos ensaios clínicos pode trazer benefícios para as 

populações, mas também acarretar problemas (GUILHEM, 2008; GLICKMAN et al., 
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2009; HANAUER, 2009; SARIOLA; SIMPSON, 2011; GOMES et al., 2012; SILVA et 

al., 2016). Por isso, os benefícios não poderiam ser vislumbrados de maneira 

isolada, mas sim considerando o cenário local, que geralmente apresenta a 

desigualdade social característica dos países onde são desenvolvidos os projetos 

das indústrias farmacêuticas. Segundo o pensamento de Foucault (2012), o corpo 

tornou-se objeto principal de uma tecnologia política que se insere em uma 

microfísica de poder, e isso perpassa vários cenários da sociedade, inclusive o da 

saúde. 

Um profissional referiu-se a um dos benefícios de uma das medicações 

experimentais: ampliar, em dois meses, a sobrevida do paciente, o que evidencia a 

não aceitação da finitude da vida. De maneira geral, as pessoas desejam a 

sobrevida em qualquer doença, principalmente naquelas graves, como o câncer de 

pulmão mencionado. Todavia, deveria ser incluído nas expectativas e nos discursos 

o que efetivamente pode ser oferecido como qualidade de vida para esses

pacientes, pois a amplitude da questão entre viver ou morrer demanda mais 

informações e esclarecimentos para a tomada de decisão do paciente em aderir ou 

não a um protocolo de pesquisa. 

Os riscos decorrentes de resultados indesejados e ainda das 

metodologias adotadas para condução de estudos que se baseiam em comparações 

de distintas medicações podem gerar resultados igualmente diferentes. A maneira 

como essas pesquisas são conduzidas pelas indústrias farmacêuticas também 

remete à vulnerabilidade. Em nosso estudo constatamos que embora as populações 

investigadas possuam características distintas dos locais de origem onde foram 

elaborados os protocolos de pesquisa, os profissionais de saúde, na pesquisa 

clínica, assumem uma postura de executores dos protocolos preestabelecidos nos 

países de origem dos projetos e, portanto, não ajustam tais protocolos à realidade 

local. 

Outros aspectos apontados por outro profissional abrangem a 

possibilidade de haver pontos negativos no processo de pesquisa, entre eles, a 

participação compulsória dos profissionais de alguns setores do hospital nas etapas 

da pesquisa, o que não é benéfico para a assistência, nem para a própria 

investigação. Além disso, trata-se de uma conduta que prejudica as relações entre 

pares, como também entre pacientes e profissionais. Outro profissional mencionou a 

necessidade de mudança na área de atuação como estímulo para desenvolver 
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pesquisas. Assim, por discordar da forma como o atendimento era prestado aos 

pacientes, ela preferia realizar pesquisas. No nosso entendimento, as percepções 

descritas nas falas dos participantes remetem a situações veladas de 

vulnerabilidade. 

 

 “Comparamos medicações justamente para viabilizar para o 
SUS para fornecer na rede pública. Com a perspectiva de 
encontrar a cura, de fazer parte dessa história. Você acredita 
naquilo, cria uma expectativa que vai dar certo. Dificilmente o 
paciente é prejudicado em algum procedimento. É claro que 
acontecem erros, mas esses erros são identificados logo para 
que eles não aconteçam novamente e minimizados” (E19) 
 
“Chegou num determinado momento em que nós não temos 
mais armas terapêuticas, nós vamos usar agora alguma linha 
de pesquisa que está sendo estabelecida...” (E24) 
 
“A pesquisa clínica é pouco conhecida. Quase ninguém 
praticamente entende o que a gente faz. Até os próprios 
médicos.” (E30) 

 

O controle dos corpos não acontece como técnica de dominação. Na 

perspectiva de Foucault, encontra-se disseminado em todos na maneira de pensar e 

agir. O corpo torna-se “superfície de inscrição”, em que forças estão além da 

existência do corpo e que, ao mesmo tempo, dependem dele para existir (SILVEIRA; 

FURLAN, 2003; COURTINE, 2013; FOUCAULT, 2014).   

Aparentemente para alguns entrevistados, fatores como a desigualdade 

socioeconômica descrita em outros estudos (MARANDOLA JR.; HOGAN, 2006; 

KOTTOW, 2008a,b; HOSSNE, 2009; IWAMA et al., 2016; VALÊNCIO; DOMINGOS, 

2016) não afetavam o discurso da acessibilidade aos medicamentos em teste. A 

regência desse discurso articula as relações de poder existentes, assim como o que 

fará parte do discurso dito e o que será excluído (FOUCAULT, 2002). Isso resulta na 

institucionalização dos discursos decorrente de “uma espécie de pressão” e “poder 

de coerção” (FOUCAULT, 2002, p. 18). O „descobrir‟ novos produtos e o ampliar 

conhecimento científico em saúde não conseguem transformar a realidade nos 

países em desenvolvimento. O aprimoramento de políticas públicas que estendam a 

aplicação desse conhecimento para toda a população ainda permanece 

insatisfatório nesses países (SLAWKA, 2005). Mesmo reconhecendo a existência de 

alguns problemas, todos os profissionais foram favoráveis à realização de pesquisas 
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concomitantes aos procedimentos de atendimento à saúde. Aqueles envolvidos com 

pesquisas clínicas expressaram um discurso de convencimento que, mediante os 

ensaios clínicos, seria possível disponibilizar o medicamento para todos por meio do 

sistema público de saúde.  

Uma entrevistada que fazia parte de uma equipe responsável por 

desenvolver ensaios clínicos referiu reconhecer-se como parte da história dos 

medicamentos comercializados e orgulhava-se dessa oportunidade. Ela destacou 

que a pesquisa clínica no Brasil precisava ser mais divulgada, pois esse seria um 

caminho para reduzir os preconceitos e medos da população. Para ela, o paciente 

ainda se prendia ao sentimento preconceituoso enraizado no termo pejorativo 

'cobaia' e que estar em estágio final da doença seria a condição primordial para a 

participação em ensaios clínicos.  

“Você não pode pensar que vai fazer pesquisa para sua 
satisfação pessoal, porque isso está ligado à aplicabilidade.” 
(E20) 

“Não tenho interesse financeiro. Você está no lugar certo, na 
hora certa de desenvolver pesquisa, tem o perfil. Se você tem 
patrocínio, eles estão em cima de você, para que você [ênfase] 
mostre resultado com aquele determinado produto. E nem 
sempre aquele produto vai dá o resultado que a empresa 
espera.” (E22) 

“Agora eu estou fazendo a pesquisa de tal tipo de tumor, então 
eu vou absorver aqueles pacientes que têm aquele tipo de 
lesão para poder fazer a pesquisa.” (E24) 

“Se for para provar que um é mais eficiente que outro, sempre 
pode tender a um viés. Não é totalmente imparcial. É sempre 
tendencioso porque eu quero provar que o meu produto é 
melhor do que o do concorrente.” (E27) 

As falas acima remetem novamente a aspectos já destacados 

anteriormente, ou seja, o discurso nas relações estabelecidas, as relações de poder 

presentes no sistema e a vulnerabilidade que emerge nesse contexto. Embora as 

pesquisas proporcionem melhorias nos atendimentos, de maneira geral, os 

profissionais entrevistados destacaram a possibilidade de alguns conflitos durante a 

realização das mesmas: desenvolvimento de pesquisas sem aplicabilidade, a própria 

evolução  da investigação, a expectativa do patrocinador que visa determinados 
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resultados, a relação entre o patrocinador e os profissionais que realizam os 

procedimentos durante o atendimento naquela instituição e a forma de recrutamento 

dos participantes. 

Destacamos a fala de uma entrevistada que, ao comentar sobre sua 

atuação como membro de uma equipe, mencionou a inexistência de risco na 

pesquisa que testava, nos pacientes, um produto já conhecido. De acordo com as 

diretrizes de ética em pesquisa, todo e qualquer tipo de pesquisa oferece riscos 

(BRASIL, 2012a). Ao considerar essas diretrizes, os pesquisadores tornam-se 

cientes que não existe pesquisa sem riscos e estes variam conforme o protocolo 

estabelecido. Além disso, outro ponto mencionado por esta participante envolvia o 

recrutamento de um grupo com determinada característica de interesse da pesquisa, 

o que nos permite inferir mais um aspecto da vulnerabilidade presente, pois poderia

ocorrer uma tendência de prestar atendimento a uma demanda específica, que 

correspondesse aos critérios de inclusão no estudo.  

 Também foram relatados outros apontamentos sobre a realização de 

pesquisas no hospital. Como exemplos, o empenho em investigar temas com pouco 

interesse pelos pesquisadores, e a ênfase dada por alguns serviços em pesquisas 

realizadas em outros campos de estudos que destoam com a realidade: 

 “Vou fazer pesquisa para aprofundar mais, influenciar mais 
pessoas para que interessem pelo assunto. Não tem ninguém 
interessado nisso [pesquisa com pacientes terminais]. Está 
evoluindo, mas evolui muito devagar, porque é um paciente 
que não tem retorno financeiro.” (E25) 

“Preciso falar mais, preciso envolver mais pessoas, ajudar 
outras pessoas a enxergar o que eu enxergo, a fazer pesquisa 
principalmente na área do paciente terminal, na área de 
cuidado paliativo.” (E25) 

“E fidelidade daquela pesquisa? Será que realmente ela é tão 
verdadeira? Eu via a pesquisa deles, eu falava: olha, esse 
dado [ênfase] que você trouxe [ênfase] no congresso eu 
discordo! Por que na prática não é isso! Se for acompanhar no 
dia a dia dentro da oncologia, isso aqui não é real. A pesquisa 
ela tem que ser acompanhada ao longo da prática diária!” 
(E29) 

Segundo o pensamento de Foucault, a ordem do discurso (FOUCAULT, 

2002) norteia “os efeitos de verdade” que “não são em si nem verdadeiros nem 
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falsos" (FOUCAULT, 2014, p.44), simplesmente resultam da modelagem dos 

dispositivos existentes (institucionais, leis, ideias, atos, práticas, palavras, textos, 

ditos e não ditos). 

Para um dos entrevistados ainda havia temas com pouco interesse 

científico na área da oncologia, por exemplo, estudos envolvendo cuidados 

paliativos para pacientes terminais, de modo que a realização de pesquisas a esse 

respeito seria, segundo ele, uma forma de motivar que um maior número de 

profissionais dedicasse seu tempo a esses pacientes. Na percepção deste 

entrevistado, havia escassez de pesquisas nessa área pela falta de financiamento 

tanto para pesquisa como para o atendimento desse paciente. Aparentemente, a 

falta de recursos ocorre concomitantemente nas mesmas áreas, tanto na assistência 

quanto na pesquisa. 

No discurso científico, a aceitação das observações do cotidiano ou 

mesmo o reconhecimento de inovações pelos pares acontecem mediante o 

desenvolvimento de pesquisas, divulgação e publicações sobre o tema. Reduzir ou 

excluir determinados tipos de pesquisa também contribui para o emergir da  

vulnerabilidade, pois, ainda assim, o paciente continuará dependendo de um tipo 

específico de demanda, seja ela pesquisada ou não. Outro ponto também 

evidenciado vincula-se à vulnerabilidade decorrente da forma como é tratado o dado 

coletado, uma vez que, dependendo da maneira como isso ocorrer, haverá a 

publicização dos resultados e conclusões capazes de distorcer a realidade ou 

influenciar os tratamentos de forma inadequada. 

Outras ponderações foram citadas a respeito da condução das pesquisas 

naquele hospital: 

“Eu acredito que sim [a pesquisa era financiada]. Porque nós 
recebemos um valor x por cada paciente que a gente incluía na 
pesquisa.” (E24) 

“Simultaneamente no mesmo ambiente... percebi que, muitas 
vezes, a família confunde, os pacientes que nós atendemos 
confundem a sua atuação com a da pesquisadora.” (E23) 

“Nada vindo para mim [gratificação]. A indústria, ela deixou 
aqui um equipamento automatizado. Tudo padrão para ficar 
todo mundo igual e além [disso] nós fazemos o padrão-ouro.” 
(E26) 
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“Os participantes [também] têm os seus deveres, que são os 
retornos nos ambulatórios, levar os exames que a gente passa 
e paga. Cada paciente ele tem custo.” (E27) 
 
“Nós temos uma paciente de câncer de pulmão que ela foi 
diagnosticada em 2010 e ela é a única paciente do estudo 
todo, no mundo inteiro, viva. Brasileira viva! De todos os 
centros do Brasil. Ela está bem. Deu certo.” (E30) 

 
 

Como já mencionado, algumas situações podem ampliar a vulnerabilidade 

do paciente, entre elas a possibilidade de conflitos de interesses. A realização de 

procedimentos de condutas de assistência e pesquisas no mesmo local geravam 

confusão para os pacientes que não compreendiam que os profissionais de saúde 

acumulavam funções. As limitações de recursos públicos para a assistência e 

também para a pesquisa estimulam as parcerias com patrocinadores e, nesse 

aspecto, os financiamentos para pesquisa também podem ser pontuados como 

elementos presentes na vulnerabilidade. O fato de vincular a concessão de recursos 

a determinados recrutamentos poderia fragilizar a relação entre profissionais e 

patrocinadores, bem como disponibilizar equipamentos apenas mediante a 

realização de estudos que divulgassem resultados de determinado produto. Todavia, 

entre os entrevistados, observamos o relato de um acordo departamental para que 

os recursos fossem disponibilizados para o serviço e não para os profissionais 

atuantes naquele setor. Entendemos que, embora se trate de uma conduta pontual, 

representa uma forma de reduzir conflitos de interesses e, consequentemente, a 

vulnerabilidade dessa relação.  

 

4.2.3 O LOCAL IDEAL 

   

 A categoria “O local ideal” expressa as percepções dos entrevistados 

pelo fato deles estarem em um hospital especializado no tratamento da doença que 

os acometiam. Embora o hospital tenha sido considerado referência e local ideal 

para tratar o câncer, os entrevistados reconheceram que, desde o encaminhamento 

para lá até o término do tratamento, tinham sido inseridos em uma estrutura que não 

podiam controlar e que nem sempre recebiam esclarecimentos satisfatórios. Os 

protocolos de pesquisa foram mencionados como necessários para controle e 

credibilidade das mesmas, principalmente nos ensaios clínicos que visavam testar 
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medicamentos e aumentar o tempo de vida dos pacientes. Entretanto, para a 

condução dos diversos estudos, utilizava-se a rede de atendimento. Considerando 

que o perfil do hospital priorizava a assistência, eram favorecidas pesquisas 

direcionadas a essa área, embora isso não estivesse claro para o paciente. 

Destacamos que a inexistência dessa comunicação tem potencial para influenciar a 

participação dos pacientes, pois eles ficam em dúvida se determinada conduta é 

parte do tratamento ou da pesquisa.  

As falhas na comunicação foram mencionadas por pacientes e 

profissionais. Embora alguns afirmassem considerá-la satisfatória, relatavam 

situações indicativas de problemas, tendo em vista que não estavam 

suficientemente esclarecidos sobre o que era realizado em termos de assistência e 

de pesquisa.  

O próximo tópico que apresentaremos, refere-se a subcategoria 

“Comunicação”. 

4.2.3.1 COMUNICAÇÃO 

A comunicação não limita-se ao que foi dito por alguém. A comunicação 

adequada envolve a capacidade de compreender o que foi dito por alguém por meio 

de sinais verbais ou não verbais por meio da emissão, transmissão e recepção de 

uma mensagem que possibilitam o entendimento de uma mensagem (BARLEMI et 

al., 2008). Na subcategoria “Comunicação” apresentaremos as percepções dos 

entrevistados pela perspectiva da transmissão e compreensão de mensagens 

emitidas no local considerado ideal para o tratamento. 

Os pacientes relataram aspectos pertinentes a falhas na comunicação 

que sinalizavam o quanto ela poderia ser melhor. Segundo eles, a forma como os 

profissionais conversavam influenciava sobremaneira na aceitação das informações, 

embora nem sempre se sentissem suficientemente esclarecidos. Para alguns 

profissionais, havia graves problemas na comunicação que a tornavam ruim no 

cenário da assistência e pesquisa.  

As dificuldades de comunicação foram destacadas pelos pacientes: 

“Eles ficam à mercê, tipo assim: 'ah eu não sabia...' Muitas 
coisas o indivíduo chega aqui nos guichês e ouve eles falarem: 
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'ah, eu não sabia disso...' ah, não sabia porque? Porquê 
hospital não informou. Tem muita coisa que a gente tem direito 
e o hospital não informa [ênfase]...” (E1) 

“Nem perguntei. O tempo é tão corrido, você fica tão focado na 
doença, que você não pergunta 'nos' detalhes. Depois [ênfase] 
com tempo, que você vai relaxando, que já operou, já tirou o 
nódulo, aí você vai lembrar: uai, porque ele não me falou isso?” 
(E1) 

“[Explicação] Que dê para entender! Às vezes, explica de uma 
forma, que a gente, a pessoa comum não entende. A pessoa 
passa por procedimento que ela não sabe nem o que ela está 
fazendo, nem pra que aquilo serve.” (E8) 

A comunicação entre profissionais de saúde e pacientes na realização da 

assistência ou da pesquisa sustenta as inter-relações estabelecidas no contexto 

hospitalar. Essa comunicação destaca-se por também ser essencial nos processos 

de consentimento em quaisquer situações. Embora a comunicação frequentemente 

receba a conotação de sinônimo de informação, ela abrange um espectro bem mais 

amplo, contemplando o significado de relação social (SCHRAMM, 2017). 

De maneira geral, entre os entrevistados, a comunicação concentrava-se 

e limitava-se a essa capacidade de transmitir ou compreender uma determinada 

informação. Consequentemente, em determinadas situações os pacientes ficavam 

vulneráveis por desconhecerem rotinas e protocolos e, em alguns casos, sequer 

saberem o que estava sendo ou seria proposto como tratamento. As falas expressas 

anteriormente destacaram essa preocupante falta de clareza. No entanto, uma 

paciente mencionou ter sido bem esclarecida pela médica que a assistia e outros 

afirmaram não conhecer o hospital, mas terem sido para lá encaminhados sob a 

justificativa de ser o local ideal para tratamento daquela doença: 

“A doutora que me avaliou, sempre foi muito esclarecedora. Ela 
falou os efeitos colaterais o que pode e o que não pode 
acontecer”. (E3) 

“Só me informaram que era o hospital ideal para esse 
tratamento e só. Eu não sabia assim, eu não tinha muita 
informação.” (E6) 

Portanto, também houve relatos de pacientes que receberam informações 

por eles consideradas satisfatórias, o que nos permite inferir que alguns profissionais 
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conseguiram efetivamente esclarecê-los. Esse somatório de explicações adequadas 

e informações informais (familiares ou fornecidas superficialmente pelo serviço de 

atenção primária) fazia com que o hospital fosse reconhecido como o local ideal 

para o tratamento do câncer. 

As percepções dos pacientes sobre os esclarecimentos recebidos 

indicavam existência de falhas na comunicação, inclusive no desenvolvimento de 

pesquisas propostas pelos profissionais de saúde que os atendiam ou em nossa 

própria pesquisa: 

 “Estava numa consulta [recrutamento]. [Pesquisa] Desse outro 
país para cá. Essa é a informação que eu tive, sabe? Mas eu 
não sei falar assim direitinho como é. Fui informada [sobre 
benefícios e facilidades, como não pegar filas].” (E6) 

“Ainda estou em dúvida. Ainda vou ler ainda. Ler e reler. Mas 
não tem problema, não. Ainda vou ler, aí, mas não tem 
problema não. Se é pro meu bem e pro bem da pesquisa.” (E7) 

“Poderia ser melhor [as explicações], você tem dúvida, 
pergunta, eles falam e a gente acaba não entendendo bem. Se 
você vai participar de uma pesquisa, que seja tudo esclarecido. 
Não pode ter dúvidas. Isso deixa a desejar a questão de 
explicar bem o que está acontecendo.” (E8) 

“Não entendia nada sobre isso. Eu estava bem ruim. De início 
[ênfase] não [sentia esclarecida sobre pesquisa clínica]. Só 
depois que eu li o termo. (...) Só depois que eles explicavam 
algumas coisas... Pois é, será que se eu tivesse lido antes, 
será que eu tinha aceitado? Eu não sei...” (E14) 

Os dispositivos da biopolítica tornam-se evidentes nos cenários da 

assistência à saúde (FOUCAULT, 2012; 2014). O “uso dos corpos” engloba não só a 

perspectiva da permissividade do “uso de si” como também a expectativa do “uso do 

outro” em um espaço de “indeterminação” da relação estabelecida (SCHRAMM, 

2017, p.17). Nesse aspecto, a comunicação com a finalidade de apresentar a 

proposta da pesquisa e fazer o convite para participar geralmente ocorria durante a 

consulta.  

“Educação em primeiro lugar. Chegou com muita educação, 
como é que vou falar não? [risos]” (E7) 
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“Aí, ele [médico] falou: você tem duas opções, tem que operar 
ou vai morrer com isso daí. (...) Fala assim abertamente. Você 
faz isso ou você não faz isso e vai morrer.” (E11) 

Alguns aspectos presentes na relação entre profissional e paciente 

tendem a diferenciar a forma de percepção das partes envolvidas. A capacidade de 

escutar, explicar, acompanhar, bem como utilizar uma linguagem adequada, 

influencia nesse processo de comunicação. Da mesma forma,  a tendência a 

respeitar, cuidar, compreender, gostar e confiar também está associada aos valores 

estabelecidos intrinsecamente nessa relação (SLAWKA, 2005). Considerando o 

estado dos pacientes portadores de doenças crônicas (FUJISAWA; HAGIWARA, 

2015; RAMOS; BARBOSA, 2017; TRIPATHI et al., 2017), no nosso entendimento, 

essas percepções e valores podem reduzir alguns aspectos da vulnerabilidade, mas 

também ampliá-la em determinadas relações.  

A maneira como ocorre a abordagem ao candidato a participante de 

pesquisa é outro elemento capaz de influenciar na sua decisão em aderir ou não ao 

estudo, assim como de se submeter a qualquer procedimento durante a consulta. No 

entanto, essa comunicação muitas vezes ocorre em momentos não muito 

adequados ao paciente, pelo choque de estar doente, muitas vezes em estágios 

bem avançados. Em nosso entendimento, a escolha desse momento pode envolver 

desde um deslumbramento até mesmo uma pressão na tomada de decisões. Alguns 

profissionais de saúde relataram sobre dificuldades presentes na comunicação 

durante as suas pesquisas: 

“Desde o [paciente] mais esclarecido para o menos 
esclarecido, o que conta é a abordagem.” (E19) 

“Isso gera para nós certa segurança, mas, no paciente gera 
uma insegurança. Dependendo de como você conversa isso, 
ele entende que aqui será uma cobaia [ênfase], que ele passa 
a ser um objeto de estudo e não um paciente.” (E20) 

“Na nossa pesquisa, a maioria não tem muita instrução. Na 
abordagem deles tivemos um pouco de dificuldade por ser um 
questionário estruturado. Tem coisas que não pode mudar.” 
(E23) 

“Nós falamos: não use termo técnico, acaba que você só quer 
usar termo técnico. Aí, de repente, você está falando com uma 
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pessoa que não tem o nível superior dentro de termo técnico. 
Será que ele vai responder isso adequadamente?” (E29) 

Eles relataram também sobre o recrutamento na pesquisa: 

 “O convite para o paciente participar é responsabilidade do 
médico. Às vezes, nós não temos tempo para esperar o 
retorno, então nós podemos antecipar, fazer um agendamento 
extra ou uma consulta extra. Ele veio para consultar e ali já é 
uma oportunidade de oferecer algum protocolo.” (E19) 

“Nesse tempo todo [10 anos] que fiz pesquisa, eu tive duas 
recusas. Talvez eu não soubesse explicar o TCLE e deixar o 
paciente tranquilo sobre aquilo que está acontecendo. Mesmo 
explicando, tem muita gente que não entende. Explicando 
menos, ele entende menos ainda” (E22) 

”Nós informávamos, tinha um termo de consentimento, assim 
como esse que assinei... para o paciente, informava para ele 
que era uma pesquisa, se ele gostaria de participar.” (E24) 

As condições que possibilitam a tomada de decisões pelo paciente, bem 

como sua emissão de consentimento, foram normatizadas ao longo da história e 

culminaram no desenvolvimento do processo de elaboração do termo de 

consentimento (SLAWKA, 2005; BRASIL, 2012a; 2016). Todavia, ainda assim, as 

falas dos participantes evidenciaram que a normatização nas rotinas da assistência 

e da pesquisa no que diz respeito à comunicação ainda permanecia falha. Assim 

como descrito por Slawka (2005), percebemos, nos relatos, pacientes que não leram 

o TCLE, não o questionaram ou que estavam muito temerosos para perguntar sobre

algo que seria realizado tanto na pesquisa como na assistência. 

Entre as tendências do processo de obtenção do consentimento, 

encontram-se os modelos denominados: positivismo (uma das partes detém 

conhecimento e informa a parte que não detém); construtivismo social (a aplicação 

do TCLE abrange um processo de compreensão e voluntariedade); funcionalista (a 

obtenção do termo limita-se a uma mera formalidade); teoria crítica (reconhece o 

TCLE como forma de proteção de intervenções desnecessárias, indesejadas ou 

dolorosas); teoria pós-moderna (a escolha em si torna-se mais importante que a 

opção escolhida, os membros da sociedade tornam-se meros consumidores em 

potencial) (SLAWKA, 2005). Em nossas observações, percebemos que as escolhas 

por um desses modelos, conscientemente ou não, imprimem um diferencial na forma 
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de obter o consentimento. Além disso, o modelo escolhido também indica possíveis 

tendências na maneira de comunicar e mesmo definir condutas pelo profissional. 

Com base no diálogo entre literatura mencionada anteriormente e 

resultados percebemos que algumas falas mostraram que o paciente apresenta 

limitações para entender o que está sendo proposto pelo pesquisador. Uma 

entrevistada destacou não ter compreendido o conteúdo da pesquisa em que havia 

sido inserida. Ela alegou apenas ter tido condições de ler o termo mais tarde, 

quando já estava incluída no ensaio clínico. Ela mesma reconheceu que, se tivesse 

lido o termo com antecedência, talvez não aceitasse participar. Essa postura de 

aceitar participar mesmo não compreendendo a proposta da pesquisa repetiu-se 

com outra entrevistada quando coletávamos os dados. Embora ela afirmasse ter 

entendido nossas explicações, confessou que o entendimento só ocorreria mesmo 

quando chegasse em casa. Essa constatação reafirma a importância da 

comunicação na perspectiva da vulnerabilidade. 

Por outro lado, no nosso entendimento, alguns profissionais ressaltaram 

que, no cenário onde eram desenvolvidas pesquisas clínicas, o recrutamento era 

feito por pessoas preparadas e que os médicos desempenhavam o papel de 

convidar os pacientes. Também foi destacado que, independentemente do grau de 

instrução, as pessoas precisavam ser bem esclarecidas sobre o que estava sendo 

proposto e a forma de abordá-las imprimia toda a diferença para obter ou não 

sucesso no recrutamento. Algumas pesquisas têm ainda como fator dificultador a 

impossibilidade de pequenos ajustes em decorrência de características da própria 

proposta. Também nos chamou atenção a observação de uma pesquisadora que, 

em seus dez anos de atividades nessa área, relembrava com pesar de duas recusas 

em toda sua carreira, o que, em sua opinião, teria acontecido, por não ela ter 

conseguido explicar o TCLE de maneira a deixar o paciente tranquilo. Em nenhum 

momento ela reconheceu que as recusas poderiam ter ocorrido pelo exercício do 

direito de recusa pela pessoa. Essa postura tende a indicar que, em determinados 

momentos, o profissional não escuta adequadamente aquilo que o paciente que está 

sendo recrutado diz. 

Ainda no nosso entendimento, os entrevistados reconheceram a 

necessidade de esclarecer as pessoas recrutadas e que isso favorece a redução da 

vulnerabilidade desencadeada por falhas na comunicação. No entanto, algumas 

formas de recrutamento ainda podem gerar prejuízos para pacientes não inclusos 
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nas pesquisas. Entre os exemplos, podemos citar as situações em que ocorrem 

agendamentos extras, pois, provavelmente, os pacientes que não atendem aos 

critérios de inclusão do ensaio poderão ter sua consulta protelada, ou mesmo pela 

forma equivocada de ignorar a possibilidade da pessoa não desejar participar de 

uma pesquisa, inclusive mesmo após ter sido bem esclarecida.  

Alguns profissionais relataram facilidades na comunicação sobre 

pesquisas propostas para pacientes atendidos por eles: 

 
“Nos relatos de caso não tive dificuldade porque eram 
pacientes meus. Tinha relação médico-paciente com eles, foi 
muito simples de explicar para ele... Sinceramente, nunca tive 
problema de paciente recusar ou de não entender. Entenderam 
o que seria o caso [e] que a identidade deles não seria 
exposta.” (E28) 
 
“Quando entra na pesquisa, ele passa a ser „tipo‟ meu parente. 
Ligo lá da minha casa, pelo celular, converso com a esposa e 
filhos. Acabo conhecendo todo mundo! Nossos investigadores 
são muito certinhos, não de deixam de explicar as coisas. Eles 
[pacientes] são bem esclarecidos.” (E30) 
 

No entanto, outros profissionais reafirmaram preocupação em detalhar 

essas informações aos pacientes e/ou familiares e reconhecem que a comunicação 

com os pacientes ainda tem falhas: 

 
“A comunicação no ambiente hospitalar é um problema, sim. 
Às vezes a comunicação profissional-paciente é difícil, 
pegamos casos que o paciente, [e] as famílias optam por não 
falar com o paciente. O paciente, ele também não gosta de 
tocar no assunto, não gosta do termo. Não gosta de ouvir falar 
que ele tem um tumor, que ele tem um câncer.” (E17) 
 
“O paciente chega, falta informação a respeito do trânsito 
comum de chegar no hospital, de ser conduzido num lugar ou 
em outro. A questão da forma de comunicação, do conteúdo da 
comunicação. Olhar, conversar, dar oportunidade do paciente 
falar, do familiar falar, do acompanhante... Para vermos o que é 
que a pessoa precisa do ponto de vista da comunicação, da 
falta de conhecimento que ele tem. E aí ele [profissional] utiliza 
de grosseria, de paternalismo, se coloca acima, não informa o 
que deve. Você tem que tentar passar todas as informações.” 
(E25) 
 
“A comunicação de forma geral [ênfase] ela é difícil. As 
comunicações não são completas nem dentro de casa. E aí, 
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quando a pessoa vai para vida profissional, eles deixam de 
informar determinadas coisas porque não levam em 
consideração. E o nosso maior problema dentro do hospital 
chama-se má notícia.” (E29) 

De maneira geral, há evidências que a comunicação mantida com os 

pacientes apresentava muitas fragilidades, por isso alguns a consideraram ruim. 

Cabe salientar que as dificuldades de comunicação acentuam-se no contexto 

oncológico e abrangem a família do paciente, a qual, muitas vezes, prefere até 

mesmo não pronunciar a palavra câncer. Assim, ao tentar proteger o paciente de 

sua real situação, informações importantes sobre o tratamento e eventuais 

consequências do mesmo acabam sendo sonegadas. Outro aspecto envolve a 

capacidade da pessoa ser receptora nesse contexto de comunicação e isso interferir 

no seu posicionamento diante da hierarquia presente nessas relações. Conforme 

destacado por uma entrevistada, muitos pacientes não questionavam sobre 

procedimentos e nem reclamavam aos médicos suas insatisfações, mas se 

queixavam ou esclareciam suas dúvidas com outros profissionais não médicos, 

como forma de não os desagradarem. O contato com o paciente durante o 

atendimento à saúde favorece a abordagem e o recrutamento para a pesquisa, pois, 

de certa forma, eles tomam „posse‟ daqueles pacientes ou, em outras situações, 

criam vínculos de proximidade muito fortes. 

Ao reconhecerem que a comunicação apresentava falhas, esses 

profissionais entrevistados sinalizaram também o caminho para reduzir a 

vulnerabilidade. A sensibilidade para ouvir o paciente e o acompanhante seria uma 

das maneiras, assim como utilizar termos passíveis de entendimento pelos pacientes 

e não adotar posturas paternalistas ou grosseiras. 

Os dados coletados também sugerem variações na maneira como as 

relações e a comunicação entre profissionais e pacientes vão se estabelecendo:  

“Temos uma relação com o paciente e com a família. Eu acho 
que isso poderia influenciar [nas decisões sobre procedimentos 
e pesquisas]. O tempo inteiro, explicamos tudo que estamos 
fazendo para elas. Tanto para elas [mães] quanto para as 
crianças.” (E18) 

“[Faz gesto estalando dos dedos], uma forma de falar é 
câncer? É tudo que ele [paciente] estava construindo, lidando 
„super‟ bem, deu afundada no tratamento. (...) Por que você 
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está chorando? „Porque eu tenho câncer‟. Mesmo dentro de um 
hospital, uma palavra mudou tudo o que até ele estava 
vivendo. ” (E18) 

“Você tem que ser o mais sincero possível, pelo menos 
daquela pesquisa que eu participei, a gente era muito claro.” 
(E24) 

Em alguns locais como relatado nas falas, esse vínculo foi fortalecido pela 

maneira franca de comunicar os fatos. Para a entrevistada que atuava naquele 

setor, isso poderia influenciar na participação daqueles pacientes em pesquisas 

desenvolvidas naquele local. Mesmo conversando abertamente com seus pacientes, 

uma das entrevistadas relatou uma situação que demonstrou o quanto essa 

comunicação nem sempre alcançava os resultados esperados. Para um dos 

pacientes por ela atendido, por exemplo, ainda que o hospital tratasse câncer e ela e 

a equipe conversassem constantemente com ele sobre leucemia, ele não se 

mostrava consciente de ser afetado por um tipo de câncer.  

De maneira geral, os pacientes consideraram esse hospital uma 

referência e o melhor lugar para tratar o câncer, embora tudo o que remetesse ao 

tratamento e à melhoria da saúde deles dependesse de uma estrutura que não 

podiam controlar, ou que a comunicação nem sempre ocorresse da maneira 

adequada.  

Para os profissionais, desenvolver assistência e pesquisa no local de 

trabalho seria o ideal para agregar conhecimentos e possibilitar crescimento 

profissional. Também ficou evidenciado que várias pesquisas utilizam a estrutura da 

rede de atendimento de saúde pública. Aqueles profissionais inseridos na pesquisa 

clínica destacaram também sua credibilidade, pelo fato dos estudos serem bastante 

controlados e dada a possibilidade de inserção de produtos no mercado capazes de 

aumentar a sobrevida dos doentes.  



... limitei-me a recordar que estivemos cegos e que, 

provavelmente, cegos continuamos a estar, qualquer extrapolação que não 

esteja logicamente contida na proposição inicial é ilegítima, Mudar de lugar as 

palavras representa, muitas vezes, mudar-lhes o sentido, mas elas, as 

palavras, ponderadas uma por uma, continuam, fisicamente, se assim posso 

exprimir-me, a ser exatamente o que haviam sido... 

 José Saramago 

Ensaio sobre a lucidez 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS... 

Por meio dessa pesquisa, pudemos identificar situações de 

vulnerabilidade em tudo aquilo que, de alguma forma, permeava os percursos de 

vidas das pessoas acometidas por câncer. Além do imenso sofrimento causado pela 

doença, esses pacientes tiveram suas rotinas alteradas pelo próprio câncer e pelos 

diversos tipos de fragilidades a que estavam expostos e que afetaram sua 

capacidade de exercício da autonomia. Diante desses resultados, destacamos que, 

embora a literatura apresente vários documentos normativos e consensos, isso não 

garante a segurança, a integridade e o respeito aos participantes de uma pesquisa.  

De maneira geral, os pacientes com câncer enfrentam muitos desafios 

para alcançarem um tratamento satisfatório e recuperação de sua saúde. Embora 

esse hospital seja considerado uma referência, eles vivenciam inúmeras 

dificuldades, algumas oriundas do sofrimento pelo processo da própria doença e 

estado emocional, outras inerentes às condições socioeconômicas e ao próprio 

sistema de atendimento de saúde, que os fragilizam ainda mais. Outros estudos 

também evidenciaram percepções sobre essas dificuldades enfrentadas durante o 

tratamento do câncer que potencializam o sofrimento vivenciado (SILVA; AQUINO; 

SANTOS, 2008; BALSANELLI; GROSSI, 2015; CUNHA; VASCONCELOS; SILVA; 

FREITAS, 2017; FORMIGOSA; COSTA; VASCONCELOS, 2018). 

Nesse cenário, o ensino e a pesquisa estão presentes com aspectos 

positivos e negativos que interferem no atendimento aos pacientes. Formar mais 

profissionais para atender a um maior número de pacientes e manter a esperança 

de cura com tratamentos experimentais foram expectativas para melhorias na 

assistência prestada. A forma de comunicar o diagnóstico e a proximidade dos 

profissionais de saúde com os pacientes poderiam influenciar suas decisões, tanto 

no âmbito da assistência quanto na pesquisa. 

Reconhecemos a importância do desenvolvimento de pesquisas no 

contexto hospitalar, mas os dados coletados em nosso estudo sugerem a 

persistência de problemas e conflitos no cenário onde ocorrem, concomitantemente, 

a realização de pesquisas e a assistência à saúde. Um fator que acentua esses 
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problemas envolve a própria rede de atendimento, ainda repleta de problemas em 

relação ao acesso à necessidade de permanência para tratamento à saúde. 

No contexto das pesquisas, as normas internacionais e nacionais são 

importantes, pois influenciam na conduta e nos encaminhamentos que serão 

adotados como práticas pela comunidade científica. No entanto, independentemente 

do tipo de condição e/ou estado de vulnerabilidade, somente as normas não 

conseguem protegê-los de condições indignas. Nesse sentido, nossos resultados 

evidenciam que o agir responsável pautado na ética minimiza os problemas 

decorrentes da vulnerabilidade.  

As percepções sobre vulnerabilidade dos indivíduos envolvidos no 

desenvolvimento de pesquisas no contexto do tratamento assistencial à saúde em 

um hospital vinculado ao SUS foram diversificadas, de acordo com o nível de 

instrução e posição na relação estabelecida entre paciente e profissional de saúde. 

Destacamos que, durante o período da coleta de dados, os reflexos do 

percurso de instabilidade política e econômica, que culminaram em retrocessos 

históricos como o ocorrido com a reforma trabalhista, foram intensificados em nosso 

país. Seguindo nessa mesma linha de alterações de políticas públicas, as atenções 

direcionaram-se para a discussão da reforma da previdência que, embora 

necessária, penalizará sobremaneira a população no que diz respeito às suas 

fragilidades, pela forma como está sendo proposta. Vale destacar que muitos 

pacientes atendidos naquele hospital dependem de auxílio-doença ou aposentadoria 

para sobreviverem, mas, mesmo diante da debilidade física perceptível aos olhos de 

qualquer pessoa, têm seus benefícios retirados. A suspensão e/ou perda desses 

benefícios interferem diretamente em suas vidas e, consequentemente, no 

tratamento realizado. 

As situações de vulnerabilidade vivenciadas pelos pacientes entrevistados 

foram permeadas pelo contexto de formação profissional que abrange atividades de 

ensino e pesquisa. Os valores e condutas presentes durante a formação profissional 

tornam-se essenciais na maneira como as relações entre pacientes e profissionais 

de saúde serão estabelecidas. Por sua vez, essas relações têm potencial para 

minimizar ou ampliar as situações ou estados de vulnerabilidade durante a 

realização de tratamentos e pesquisas naquele hospital. 

Na compreensão dos sentidos de vulnerabilidade evidenciada em nosso 

estudo, os pacientes vislumbram, nesse hospital público especializado em 
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tratamento oncológico, o local ideal para buscar a cura. Todavia, a comunicação 

entre os envolvidos nesse processo e as estratégias de condutas e controle 

presentes no próprio sistema de atendimento à saúde sugerem que o poder 

presente nas relações ainda reitera a manutenção da hierarquia e compromete o 

exercício da autonomia do paciente.  

A percepção dessas relações por todos os envolvidos nesse percurso de 

vidas afetadas pela doença pode contribuir no enfrentamento das vulnerabilidades e, 

consequentemente, no tratamento realizado. Devido à complexidade presente no 

poder difuso nessas relações, nem sempre há clareza das situações ou do estado 

de vulnerabilidade entre os envolvidos, o que dificulta seu enfrentamento. Esse 

poder mantém-se renovado pela própria sociedade, pelas próprias instituições de 

ensino, de pesquisa e de assistência à saúde. 

O enfrentamento desse poder difuso, em que todos os indivíduos da 

sociedade fazem parte de uma mesma engrenagem, inicia-se pelo reconhecimento 

de sua existência.  Nessa forma de poder, percebemos as nossas fragilidades e as 

diversas facetas da vulnerabilidade. Reconhecer isso significa um primeiro passo em 

direção ao enfrentamento e resistência de um sistema endurecido e fortalecido pela 

normatização, normalização e padronização dos corpos e das dores. Todavia, os 

resultados encontrados sugerem a existência de relações de poder difusas no 

processo de saúde-doença em que o pesquisador tende a ter o controle do 

participante, assim como no contexto da assistência em que o profissional de saúde 

tende a exercer controle sobre o paciente.    

Nesse sentido, entendemos que as pesquisas podem, e até devem, 

envolver as pessoas atendidas pelo SUS, mas jamais podem ser a porta de acesso 

ao tratamento público, pois isso caracterizaria desrespeito ao usuário desse sistema. 

Seguindo a vertente do respeito à autonomia, a assistência à saúde nesses locais 

precisa ser prioritária diante da possibilidade da condução de pesquisas. 

As estratégias para realização de investigações apresentam 

especificidades. Entre os pressupostos que emergiram das representações sociais 

das pessoas envolvidas, insere-se a esperança de cura para o câncer como forma 

de melhorar a qualidade de vida de inúmeros portadores dessa doença. Neles, 

também evidenciou-se a expectativa de que as pesquisas sejam consolidadas por 

uma relação pautada no respeito à autonomia do participante.  
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Apesar de vivenciarem uma realidade permeada por fragilidades, estas 

nem sempre são reconhecidas, muitas vezes sequer pelos próprios pacientes. 

Embora nem todos os entrevistados tenham identificado a ocorrência de situações 

e/ou estados de vulnerabilidade, foi evidenciada sua presença na vida daquelas 

pessoas e nas rotinas de assistência e pesquisa daquele hospital. 

Há uma tendência em vislumbrar a pesquisa como algo positivo e que 

trará contribuições, pois a proposta sempre acena no sentido de algo para o bem do 

paciente. Em nosso estudo, reunimos informações e dados da literatura científica 

que abordaram essa temática e permitiram compreendê-la. Esperamos que os 

resultados possam contribuir para a reflexão e revisão de posturas profissionais no 

que se refere à qualidade da assistência prestada ao paciente, como também na 

melhoria das relações entre as partes envolvidas. Da mesma forma, pretendemos 

contribuir para a pesquisa e produção de novos conhecimentos em prol da 

identificação de fragilidades locais, bem como na elaboração de propostas para 

amenizá-las. 

Embora não tenha sido um fator impeditivo, consideramos como limitação 

do estudo a dificuldade de acesso tanto aos responsáveis pelas pesquisas clínicas 

naquele hospital quanto aos pacientes que participavam deste tipo de pesquisa. 

Nossa investigação não tem a pretensão de esgotar o estudo dessa temática. 

Estudos futuros poderão aprimorar a abordagem adotada, aprofundando nos 

aspectos da vulnerabilidade que mantêm interfaces com os desdobramentos das 

políticas públicas de saúde, de previdência social e do desenvolvimento de 

pesquisas clínicas atualmente realizadas em nosso país.  

Nosso estudo, porém, conseguiu alcançar os objetivos propostos e 

responder aos pressupostos apresentados. Portanto, investigar a vulnerabilidade 

considerando as relações de poder estabelecidas na população estudada e a 

maneira como as vidas dessas pessoas foram alteradas pela fragilidade decorrente 

da doença influencia a capacidade de autonomia das mesmas. A assimetria 

presente nas relações desempenha papel fundamental nos desfechos dos 

procedimentos e tratamentos, tanto na assistência quanto na pesquisa. Os discursos 

incluídos ou excluídos nesse cenário expressam e evidenciam a forma como o poder 

se estabelece no cenário investigado.  

Para finalizar, sugerimos, com base nos resultados discutidos nesta 

investigação, que as entidades de classes, associações e conselhos dos distintos 
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grupos profissionais, em âmbito estadual e federal, reflitam e discutam atentamente 

a questão da vulnerabilidade que emerge nas situações de interfaces entre pesquisa 

e assistência, tendo em vista as diversas consequências impostas a pacientes que 

já se encontram vulneráveis nas distintas esferas de sua existência.  
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CAAE: 43603315.5.0000.508.

JUSTIFICATIVA EMENDA: Solicitar a prorrogação do prazo para coleta de dados do projeto

“Vulnerabilidade dos participantes de pesquisa: construção das relações entre participantes e pesquisador”

que tinha previsão de término em dezembro de 2015. Por motivos diversos, entre eles, dificuldades em

localizar os possíveis voluntários que participariam de parte dos grupos pré-estabelecidos no protocolo de

coleta do projeto; a expectativa de localização e acesso, nos próximos meses, a esses possíveis voluntários

que podem ser incluídos nos grupos que ainda não completaram a amostragem; e ainda, problemas de

saúde da pesquisadora durante o período destinado à essa etapa da pesquisa, a coleta de dados realizada

até o presente momento não foi satisfatória para análise dos dados. Por isso, a emenda com alteração no

cronograma para julho de 2016.

   Este projeto aborda uma temática inerente à condução de pesquisas com seres humanos: a subjetividade

presente nas relações entre participantes de pesquisas e pesquisador, bem como, as dimensões de

vulnerabilidade ocasionada nessa relação. Assim, o tema da proposta será delimitado em <vulnerabilidade

dos participantes de pesquisa em atendimento em hospitais

Apresentação do Projeto:
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públicos>. O foco da investigação é a subjetividade do participante no processo de coleta de dados. Será

adotada como modalidade de pesquisa, a etnometodologia, descrita como uma das manifestações da

corrente teórica denominada compreensivismo, essa modalidade adota o significado como conceito central

da investigação. A pesquisa será realizada no Hospital Araújo Jorge, em Goiânia.

Foram apresentados os seguintes documentos: 12patologia.pdf; PBXMLINTERFACEREBEC.xml;

P B I N F O R M A Ç Õ E S B Á S I C A S D O P R O J E T O 4 9 0 2 9 5 . p d f ;  1 6 p r o f i s s i o n a l ;  T C L E p r o j e t o

vulnerabilidadepaciente.pdf; 29.03.15projetovulnerabilidade.pdf; folha de rosto.JPG; 11 serviço social.pdf; 10

diretoria tecnica.pdf; 9 psicologia.pdf; 8 tratamento feridas.pdf; 7 quimioterapia.pdf; 6 diretoria

enfermagem.pdf; 5 centro de pesquisa.pdf; 4 fisioterapia.pdf; 3 transplante.pdf; 2 centro pesquisa.pdf; 1

urologia.pdf; folha carimbo IEP.jpg; cronograma mes.pdf; compromissocurriculofunçao.JPG; 09obtençao

TCLE.JPG; 08beneficios.JPG; 07resultados.JPG; 06inicio pesquisa.JPG; 10declaraçao orientador.JPG;

05prontuarios.JPG; 4finalidade pesquisa.JPG; solicitaçao CEPHAJ.jpg;  6pacienteTCLEprojeto

vulnerabilidadepaciente.pdf; compromisso anuencia_ACCG.pdf;anuencia autorizaçao mama.gineco.JPG;

anuencia1_ACCG.pdf; termo compromisso UFG.JPG;

encaminhamentoCEP.UFG.JPG.

Anexaram para o atendimento da EMENDA: PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_648971_E1.pdf;

prorrogacao_HAJ_dezembro_2015.pdf;

Objetivo Primário:

Compreender a condição de vulnerabilidade e a percepção dos participantes de pesquisa no contexto do

tratamento assistencial à saúde em um hospital vinculado ao SUS.

Objetivo Secundário:

- Analisar situações de vulnerabilidade presentes durante a realização de pesquisas com pacientes

atendidos nesse hospital. - Compreender as percepções sobre vulnerabilidade dos indivíduos envolvidos no

desenvolvimento de pesquisas.

Objetivo da Pesquisa:

Reconhecemos que todo e qualquer tipo de pesquisa com seres humanos pode oferecer riscos. No entanto,

pelas características do estudo não há riscos ou danos eminentes, porém pode haver o constrangimento de

participar de uma entrevista e ainda o desconforto de dispor de tempo para participar da mesma. Todavia,

os pesquisadores comprometem-se a evitar situações de constrangimento durante o recrutamento e

entrevista, como também a respeitar o direito de
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recusa em participar do estudo.

Há expectativas quanto aos benefícios indiretos, e que assim, o estudo contribua para a melhoria da relação

entre pacientes/participantes de pesquisa e profissionais/pesquisadores, a partir da percepção e

compreensão da condição de vulnerabilidade de participantes de pesquisa em tratamento assistencial à

saúde, como da percepção dos profissionais que conduzem as pesquisas. Poderá também contribuir

também, no reconhecimento da importância das pesquisas em saúde, como ainda, no esclarecimento da

população investigada sobre seus direitos enquanto usuários do SUS e participantes de pesquisas que

ocorrem no âmbito do SUS, bem como contribua no exercício de sua autonomia. O produto dessa pesquisa

será apresentado à comunidade do hospital, essa devolutiva será uma forma de alcançar os benefícios

previstos.

O processo do trabalho investigativo será planejado em três etapas: fase exploratória; trabalho de campo; e

análise e tratamento do material empírico e documental. No trabalho de campo serão utilizados como

instrumentos de coleta de dados: entrevistas; Durante a análise e tratamento do material empírico e

documental serão adotados procedimentos para valorizar, compreender, interpretar os dados empíricos,

articulá-los com a teoria que fundamentou o projeto. Para a execução dessa terceira etapa, haverá a

ordenação dos dados, a classificação dos dados e a análise propriamente dita. Essa forma de tratamento

pretende evidenciar os códigos sociais a partir das falas dos voluntários do estudo (MINAYO 2007;

DESLANDES; GOMES; MINAYO, 2012).

Critério de Inclusão: - O grupo A terá como integrantes, pacientes que recebem algum tipo de assistência à

saúde e também no HAJ e que participam de algum tipo de pesquisa que não seja caracterizada como

pesquisa clínica. Para o grupo A serão adotados como critérios de inclusão: ser maior de idade, ter condição

física e mental para participar das entrevistas, ser sujeito de pesquisa desenvolvida por profissional e/ou

equipe assistencial do hospital onde recebe cuidados. - O grupo B será formado por aqueles pacientes que

já são integrantes de amostragem de pesquisas clínicas que estejam ocorrendo no HAJ. Critérios de

inclusão: ser maior de idade, ter condição física e mental para participar das entrevistas, ser sujeito de

pesquisa clínica desenvolvida por profissional e/ou equipe assistencial do HAJ. - O grupo C será composto

por indivíduos que são pacientes do HAJ e que não participam de pesquisas na instituição onde recebem

assistência à saúde. Critérios de inclusão: ser maior de idade, ter condição física e mental para participar,

não ser sujeito de pesquisa desenvolvida por profissional e/ou equipe assistencial do hospital onde recebe

cuidados.- O grupo D terá como integrantes, os profissionais que prestam assistência à

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
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saúde e atuam em algum tipo de pesquisa que não seja caracterizada como pesquisa clínica.- O grupo E

será formado por profissionais que prestam assistência à saúde e desenvolvem pesquisa clínica. - O grupo

F será formado por profissionais que prestam assistência à saúde, mas que não desenvolvem nenhum tipo

de pesquisa em ambiente hospitalar.

O período de coleta de dados começa em julho de 2015. Nos apêndices, encontram-se os TCLE dos

participantes pacientes em tratamento e profissionais da saúde em atendimento; Roteiro de entrevista

semiestruturada para pacientes; Roteiro de entrevista semi-estruturada para profissionais de saúde.

Anexaram para o atendimento da EMENDA: PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_648971_E1.pdf;

prorrogacao_HAJ_dezembro_2015.pdf. Nesta solicitação consta a prorrogação para julho de 2016.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Recomendações:

O protocolo encontra-se em conformidade com as exigências emanadas pela resolução vigente. Após

análise considera-se aprovado a  presente solicitação de EMENDA com prorrogação de prazo para coleta

de dados para julho de 2016.

Salientamos que não houve alteração no desenho metodológico e não houve alteração nos Critérios Éticos

apresentados no protocolo original

Informamos que este Parecer será direcionado ao CEP do Hospital Araújo Jorge para análise.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Informamos que o Comitê de Ética em Pesquisa/CEP-UFG considera o presente protocolo APROVADO, o

mesmo foi considerado em acordo com os princípios éticos vigentes.  Reiteramos a importância deste

Parecer Consubstanciado, e lembramos que o(a) pesquisador(a) responsável deverá encaminhar ao CEP-

UFG o Relatório Final baseado na conclusão do estudo e na incidência de publicações decorrentes deste,

de acordo com o disposto na Resolução CNS n. 466/12. O prazo para entrega do Relatório é de até 30 dias

após o encerramento da pesquisa.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_648971
_E1.pdf

29/12/2015
10:16:32

Aceito

Cronograma prorrogacao_HAJ_dezembro_2015. 29/12/2015 Luciana Alves de Aceito
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Cronograma pdf 10:13:14 Oliveira Aceito

Outros folha carimbo IEP.jpg 02/04/2015
15:42:58

Aceito

Outros cronograma mes.pdf 02/04/2015
15:41:22

Aceito

Outros compromisso_curriculo_funçao.JPG 02/04/2015
15:37:40

Aceito

Outros 09_obtençao TCLE.JPG 02/04/2015
15:37:10

Aceito

Outros 08_beneficios.JPG 02/04/2015
15:36:42

Aceito

Outros 07_resultados.JPG 02/04/2015
15:36:27

Aceito

Outros 06_inicio pesquisa.JPG 02/04/2015
15:36:08

Aceito

Outros 10_declaraçao orientador.JPG 02/04/2015
15:35:50

Aceito

Outros 05_prontuarios.JPG 02/04/2015
15:35:14

Aceito

Outros 4_finalidade pesquisa.JPG 02/04/2015
15:33:45

Aceito

Outros solicitaçao CEPHAJ.jpg 02/04/2015
15:30:18

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

16_profissional_TCLE_projeto
vulnerabilidade_paciente.pdf

02/04/2015
15:15:23

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

16_paciente_TCLE_projeto
vulnerabilidade_paciente.pdf

02/04/2015
15:15:10

Aceito

Outros compromisso anuencia_ACCG.pdf 02/04/2015
15:10:06

Aceito

Outros anuencia_autorizaçao
mama.gineco.JPG

02/04/2015
15:09:44

Aceito

Outros anuencia1_ACCG.pdf 02/04/2015
15:09:03

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

29.03.15_projeto vulnerabilidade.pdf 02/04/2015
15:04:45

Aceito

Outros termo compromisso UFG.JPG 02/04/2015
14:59:42

Aceito

Outros encaminhamento_CEP.UFG.JPG 02/04/2015
14:59:26

Aceito

Folha de Rosto folha de rosto.JPG 02/04/2015
14:48:30

Aceito
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GOIANIA, 16 de Fevereiro de 2016

João Batista de Souza
(Coordenador)

Assinado por:

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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ASSOCIAÇÃO DE COMBATE
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PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

Vulnerabilidade dos participantes de pesquisa: construção das relações entre
participantes e pesquisador.

Luciana Alves de Oliveira

Instituto de Ciências Biológicas

1

43603315.5.3001.0031

Elaborado pela Instituição Coparticipante

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer:

Data da Relatoria:

1.110.211

11/06/2015

DADOS DO PARECER

Esse projeto tem como instituição proponente o Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de

Goiás, com a finalidade de doutorado. O estudo pretende abordar uma temática inerente a condução de

pesquisas com seres humanos: a subjetividade presente nas relações entre participantes de pesquisas e

pesquisador, bem como, as dimensões de vulnerabilidade ocasionada nessa relação. Assim, o tema dessa

proposta será delimitado em vulnerabilidade dos participantes de pesquisa em atendimento em um hospital

que realiza pesquisas. O processo saúde-doença envolve vários elementos articulados em um processo

complexo. O contexto saúde-doença abrange muito mais do que o aspecto biológico, portanto elementos

ecológicos, sociais, econômicos, históricos, culturais, psíquicos deveriam, sempre, fazer parte da

observação do profissional de saúde (PINHEIRO; CECIM, 2006 apud SIQUEIRA-BATISTA, 2012). Portanto,

com todos esses elementos, o processo saúde-doença, está presente no contexto da vulnerabilidade social

com situações limites, seja a pobreza, a marginalidade, as instabilidades, as carências, as dificuldades aos

serviços de saúde, a precariedade do trabalho, a limitação de oportunidade, a baixa qualidade de serviços e

das políticas públicas e sociais. Nessa perspectiva, este estudo pretende investigar como se caracteriza a

situação de vulnerabilidade de participantes de pesquisa em tratamento assistencial à saúde.

Apresentação do Projeto:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:
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(62)3243-7050 E-mail: cepaccg@accg.org.br

Endereço:
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Telefone:
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Será conduzida a investigação pela abordagem qualitativa e adotaremos como modalidade de pesquisa, a

etnometodologia, descrita como uma das manifestações da corrente teórica denominada compreensivismo,

essa modalidade adota o significado como conceito central da investigação. A investigação proposta

abrangerá estudo dos fenômenos sociais presentes no contexto do Hospital Araújo Jorge (HAJ), um hospital

filantrópico que presta atendimento oncológico pelo SUS em Goiânia-GO. A coleta de dados ocorrerá entre

julho a dezembro de 2015.

Os participantes serão convidados para uma entrevista semi-estruturada que possibilite delinear as

representações sobre a vulnerabilidade e relações construídas.  A população de estudo será composta por

quantos indivíduos forem necessários até a saturação amostral, mas manterá quantidade paritária em

relação ao gênero com intuito de compreender se há influência de gênero no contexto investigado. Estima-

se que cada entrevista tenha duração de 30 minutos. Elas ocorrerão em sala destinada para esse fim,

contribuindo, assim na preservação da privacidade, confidencialidade e sigilo. As entrevistas serão

registradas em anotações em fichas individuais dos participantes e também, por meio de gravadores de voz.

Os participantes responderão questões específicas para grupos de pacientes ou profissionais. Na estratégia

de análise e interpretação dos dados, a descrição das respostas será fidedigna a fala dos participantes da

pesquisa. A análise contemplará a decomposição dos dados, buscando as relações entre as partes que

foram decompostas. A interpretação terá a intenção de compreender e explicar os sentidos das falas

registradas. Na sistematização da análise e interpretação dos dados coletados, será adotada a estratégia de

análise de conteúdo por meio da análise temática. Segundo Deslandes; Gomes; Minayo (2012) a análise

temática “comporta em feixe de relações e pode graficamente apresentado através de uma palavra, uma

frase, um resumo”. Nessa modalidade de interpretação, pretende-se decompor o material que será

analisado; distribuir as partes em categorias; descrever a categorização dos achados na análise; inferir

resultados; e interpretar os resultados obtidos considerando os argumentos da fundamentação teórica.

Os critérios de inclusão serão: O grupo A terá como integrantes, pacientes que recebem algum tipo de

assistência à saúde e também no HAJ e que participam de algum tipo de pesquisa que não seja

caracterizada como pesquisa clínica. Para o grupo A serão adotados como critérios de inclusão: ser maior

de idade, ter condição física e mental para participar das entrevistas, ser sujeito de pesquisa desenvolvida

por profissional e/ou equipe assistencial do hospital onde recebe cuidados. - O grupo B será formado por

aqueles pacientes que já são integrantes de amostragem de pesquisas clínicas que estejam ocorrendo no

HAJ. Critérios de inclusão: ser maior de idade, ter condição física e mental para participar das entrevistas,

ser sujeito de pesquisa clínica

74.605-070
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desenvolvida por profissional e/ou equipe assistencial do HAJ. - O grupo C será composto por indivíduos

que são pacientes do HAJ e que não participam de pesquisas na instituição onde recebem assistência à

saúde. Critérios de inclusão: ser maior de idade, ter condição física e mental para participar, não ser sujeito

de pesquisa desenvolvida por profissional e/ou equipe assistencial do hospital onde recebe cuidados.- O

grupo D terá como integrantes, os profissionais que prestam assistência à saúde e atuam em algum tipo de

pesquisa que não seja caracterizada como pesquisa clínica.- O grupo E será formado por profissionais que

prestam assistência à saúde e desenvolvem pesquisa clínica. - O grupo F será formado por profissionais

que prestam assistência à saúde, mas que não desenvolvem nenhum tipo de pesquisa em ambiente

hospitalar.

Os critérios de exclusão adotados serão: Grupos A, B e C da população em estudo: indivíduos menores de

idade; incapazes de participar da entrevista devido à condição física ou mental; pessoas que não estão em

tratamento no HAJ e que não atendam os respectivos critérios de inclusão de cada grupo. Serão adotados

como critério de exclusão dos grupos D, E e F da população em estudo: profissionais que não possuem

curso superior na área da saúde, profissionais que não estejam exercendo atividades de assistência à

saúde e que não atendam os respectivos critérios de inclusão de cada grupo.

Objetivo Primário:

Compreender a condição de vulnerabilidade e a percepção dos participantes de pesquisa no contexto do

tratamento assistencial à saúde em um hospital vinculado ao SUS.

Objetivo Secundário:

Analisar situações de vulnerabilidade presentes durante a realização de pesquisas com pacientes atendidos

nesse hospital.

Compreender as percepções sobre vulnerabilidade dos indivíduos envolvidos no desenvolvimento de

pesquisas.

Objetivo da Pesquisa:

Não há riscos ou danos eminentes, devido a característica do estudo, porém pode haver o constrangimento

de participar de uma entrevista e ainda o desconforto de dispor de tempo para participar da mesma.

Todavia, os pesquisadores comprometem-se a evitar situações de constrangimento durante o recrutamento

e entrevista, como também a respeitar o direito de recusa em participar do estudo.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

74.605-070

(62)3243-7050 E-mail: cepaccg@accg.org.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

239
SETOR LESTE UNIVERSITARIO

UF: Município:GO GOIANIA
Fax: (62)3243-7050

Página 03 de  05



ASSOCIAÇÃO DE COMBATE
AO CÂNCER EM GOIÁS -

Continuação do Parecer: 1.110.211

Como beneficio pode se citar a possibilidade de melhoria na relação de pacientes

/participantes de pesquisa e profissionais/pesquisadores devido o conhecimento da sua situação de

vulnerabilidade por meio dos resultados da pesquisa.

É uma pesquisa que pode mudar a forma como encaramos e como conduzimos as pesquisas por meio de

como entender quais são as vulnerabilidades desse processo e que por muitas vezes podem interferir no

resultado final de uma pesquisa por não sabermos corretamente como abordar o indivíduo pesquisado

assim como o pesquisador, se o mesmo está apto apto tal função ou existe algum dado subjetivo que

interfere durante o processo de execução de uma pesquisa.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Apresentou todos os termos de aceite de todos os chefes dos serviços que participarão da pesquisa. O

TCLE para pacientes e para profissionais não tem mudanças muito claras, porém é objetivo e explicito para

ambos os públicos.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

nao hã nada acrescentar. Lembrar do relatorio parcial a cada seis meses.

Recomendações:

O currículo do pesquisador e do orientador não foi anexado como documento na plataforma Brasil porém

apresentou uma declaração o qual consta o link do currículo lattes dos mesmos.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado

Situação do Parecer:

Não

Necessita Apreciação da CONEP:

Parecer aprovado.

Considerações Finais a critério do CEP:
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GOIANIA, 16 de Junho de 2015

Elismauro Francisco de Mendonça
(Coordenador)

Assinado por:
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APÊNDICES 

APÊNDICE A (TCLE - pacientes) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. 

Meu nome é Luciana Alves de Oliveira. Sou a pesquisadora responsável, sou 

biomédica e minha área de atuação é Ciências da Saúde. Após ler com atenção 

este documento, ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, e, no caso de 

aceitar fazer parte do estudo, assine em todas as folhas e ao final deste 

documento, que está em duas vias e também será assinado por mim, 

pesquisadora, em todas as folhas. Esclareço que, em caso de recusa na 

participação, você não será penalizado(a) de forma alguma. Uma das vias é sua e a 

outra é do pesquisador responsável. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você 

poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável, Luciana Alves de 

Oliveira, via e-mail (lucianaicb@ufg.br) nos telefones: 3521-1115 ou 3521-1715 ou, 

sob forma de ligação a cobrar (014 - 62- 9090-3261-6380). Se persistirem dúvidas 

sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, 

no telefone 3521-1215 ou no endereço: Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, 

Universidade Federal de Goiás, Prédio da Reitoria, Piso 1, Campus II; ou no Comitê 

de Ética em Pesquisa da Associação de Combate ao Câncer em Goiás, nos 

telefones: 3243 - 7050 ou no endereço:  Rua  239,  nº  206,  2º  andar, Edifício  

Albergue  Filhinha  Nogueira, Setor  Leste Universitário. Horário de atendimento: 

08:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta. 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA: 

· Título: Vulnerabilidade dos participantes de pesquisa: construção das relações

entre participantes e pesquisador 

1 1 
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· Informações sobre quem está aplicando o termo de consentimento: sou

biomédica, professora da Universidade Federal de Goiás e estou cursando 

doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. 

. Justificativa da realização do estudo: a pesquisa parte da necessidade de 

compreender como são construídas as relações entre pacientes/participantes de 

pesquisa e profissionais de saúde/pesquisadores, pois isso pode ajudar a entender 

eventos presentes nessas relações e que poderiam ou não influenciar o 

desenvolvimento da ciência no processo saúde-doença. 

· Objetivos da pesquisa: Compreender a condição de vulnerabilidade e a

percepção dos participantes de pesquisa no contexto do tratamento assistencial à 

saúde em um hospital vinculado ao SUS. 

· Detalhamento dos procedimentos: para participar da pesquisa, o Sr(a). precisa

estar em tratamento no Hospital Araújo Jorge. A participação acontecerá por meio 

de uma entrevista de mais ou menos 30 minutos que será gravada com gravador de 

voz e agendada conforme sua disponibilidade. As perguntas dessa entrevista serão 

sobre o que o Sr(a). pensa sobre a sua participação ou não em pesquisas que 

acontecem nesse hospital. Somente se for necessário, entraremos em contato 

posteriormente para esclarecer alguma fala sua. O Sr(a). será entrevistado, de 

preferência, no dia em que vier ou estiver no hospital para seu tratamento, em uma 

sala que garanta sua privacidade. A entrevista ocorrerá entre julho a dezembro de 

2015. Entraremos em contato com Sr(a). para convidá-lo para assistir a 

apresentação dos resultados da pesquisa. 

Destaco que serão obtidas cópias gravadas da conversa e sua autorização que 

permita o uso da gravação de nossa entrevista será muito importante para manter a 

fidelidade da sua fala e também para qualidade da pesquisa.  

· Forma de acompanhamento: como essa pesquisa não envolve intervenções nem

tratamentos, não haverá acompanhamento posterior. 

· Informação sobre a possibilidade de inclusão em grupo controle ou placebo,

(se for o caso); essa pesquisa não utiliza grupo placebo. 

· Especificação dos riscos, prejuízos, desconforto, lesões que podem ser

provocados pela pesquisa: todo e qualquer tipo de pesquisa envolvendo seres 

humanos pode oferecer riscos. Pelas características do estudo, não há maiores 

riscos ou danos eminentes. Porém, pode haver o constrangimento de participar de 

uma entrevista e ainda o desconforto de dispor de tempo para participar da mesma. 
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Todavia, os pesquisadores comprometem-se a evitar situações de constrangimento 

durante o recrutamento e entrevista, como também a respeitar o direito de recusa 

em participar do estudo. 

· Informação sobre o direito de pleitear indenização em caso de danos

decorrentes de sua participação na pesquisa: o Sr(a). tem o direito de pleitear 

indenização em caso de danos decorrentes de sua participação nessa pesquisa. 

· Informação sobre o direito de ressarcimento de despesas pela sua

participação: caso tenha despesas por sua participação nessa pesquisa, o Sr(a). 

tem o direito de ser ressarcido pela pesquisadora responsável.  

· Esclarecer que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação

financeira pela sua participação: o Sr(a). não receberá nenhum pagamento ou 

gratificação financeira por sua participação nessa pesquisa. 

. Descrever os benefícios decorrentes da participação na pesquisa: temos 

expectativas quanto à benefícios indiretos, pois o estudo pode contribuir para a 

melhoria da relação entre pacientes/participantes de pesquisa e 

profissionais/pesquisadores, a partir da percepção e compreensão da condição de 

vulnerabilidade de participantes de pesquisa em tratamento assistencial à saúde. 

· Detalhar intervenções, tratamentos, métodos alternativos existentes: não

haverá intervenções nem tratamentos nessa pesquisa. 

· Esclarecimento sobre o período de participação do sujeito na pesquisa e

término de sua participação: o Sr(a). poderá participar da entrevista entre julho e 

dezembro de 2015, agendaremos um horário conforme sua disponibilidade. A sua 

participação acontecerá em uma entrevista e, somente se necessário, entraremos 

em contato para algum esclarecimento sobre sua fala que foi gravada. 

· Garantir o sigilo: manterei o sigilo e confidencialidade dos dados coletados, bem

como zelarei pela privacidade dos participantes da pesquisa. Os dados serão 

analisados e divulgados em conjunto, sem especificação ou identificação dos 

voluntários, preservando, assim, a privacidade dos participantes.  

· Apresentar a garantia expressa de liberdade de não aceitação, bem como de

retirar o consentimento, sem qualquer prejuízo da continuidade do 

acompanhamento/tratamento usual: o Sr(a) tem a liberdade e o direito de recusar 

participar da pesquisa e também retirar sua autorização da utilização da sua 

entrevista quando desejar, sem qualquer prejuízo no seu tratamento.  
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· Garantir que os dados coletados serão utilizados apenas para esta pesquisa:

os dados coletados nessa entrevista serão utilizados apenas para esta investigação. 

Porém, eles ficarão armazenados, sob minha responsabilidade no NEQUASE 

(Grupo de Estudos Qualitativos em Saúde e Enfermagem/UFG) até o término do 

estudo. Caso seja preciso utilizá-los em estudos futuros, um novo projeto de 

pesquisa será submetido para uma nova análise de um Comitê de Ética em 

Pesquisa.  

Nome e Assinatura do pesquisador _________________________________ 

 Luciana Alves de Oliveira 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

Eu, ________________________________________, RG/ CPF/ nº de prontuário/ nº 

de matrícula, abaixo assinado, concordo em participar do estudo “Vulnerabilidade 

dos participantes de pesquisa: construção das relações entre participantes e 

pesquisador”, sob a responsabilidade da Profa. Luciana Alves de Oliveira, como 

participante voluntário. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha 

participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado e 

esclarecido pela pesquisadora Luciana Alves de Oliveira sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 

interrupção de meu acompanhamento/ assistência/ tratamento. 

Sobre o uso da gravação das conversas (gravação de voz), entendi que será muito 

importante para manter a fidelidade da minha fala e para qualidade da pesquisa, 

mas, enquanto participante, vou fazer minha rubrica expressando que: 

(             ) Permito a gravação da minha voz; 

(             ) Não permito a gravação da minha voz. 

Local e data___________________________________________________ 

Nome e Assinatura do participante: ________________________________ 

Assinatura Dactiloscópica: 
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Nome e assinatura do Pesquisador Responsável______________________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e 

aceite do sujeito em participar. 

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome:___________________________Assinatura:____________________ 

Nome:___________________________Assinatura:____________________ 

 

Observações complementares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------- 

Título da Pesquisa: Vulnerabilidade dos participantes de pesquisa: construção das relações entre participantes e 
pesquisador 
Nome e Rubrica do pesquisador: 
Rubrica do sujeito participante: 

TCLE - Página. nº _____ de 05 
_____________________________________________________________________________________ 
Luciana Alves de Oliveira                   lucianaicb@ufg.br                 (62) 3521-1115/3521-1715 
Instituto de Ciências Biológicas III/UFG  
Campus Samambaia - Goiânia-GO 
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APÊNDICE B (TCLE - profissionais de saúde) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. 

Meu nome é Luciana Alves de Oliveira. Sou a pesquisadora responsável, sou 

biomédica e minha área de atuação é Ciências da Saúde. Após ler com atenção 

este documento, ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir e, no caso de 

aceitar fazer parte do estudo, assine em todas as folhas e ao final deste 

documento, que está em duas vias e também será assinado por mim, pesquisador, 

em todas as folhas. Esclareço que em caso de recusa na participação você não será 

penalizado(a) de forma alguma. Uma das vias é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato 

com a pesquisadora responsável, Luciana Alves de Oliveira, via e-mail 

(lucianaicb@ufg.br) nos telefones: 3521-1115 ou 3521-1715 ou, sob forma de 

ligação a cobrar (014 - 62- 9090-3261-6380). Se persistirem dúvidas sobre os seus 

direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, no telefone 

3521-1215 ou no endereço: Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, Universidade 

Federal de Goiás, Prédio da Reitoria, Piso 1, Campus II; ou no Comitê de Ética em 

Pesquisa da Associação de Combate ao Câncer em Goiás, nos telefones: 3243 - 

7050 ou no endereço:  Rua  239,  nº  206,  2º  andar, Edifício  Albergue  Filhinha 

Nogueira, Setor  Leste Universitário. Horário de atendimento: 08:00 às 17:00 horas, 

de segunda à sexta. 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA: 

· Título: Vulnerabilidade dos participantes de pesquisa: construção das relações

entre participantes e pesquisador 

· Informações sobre quem está aplicando o termo de consentimento: sou

biomédica, professora da Universidade Federal de Goiás e estou cursando 

doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. 
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. Justificativa da realização do estudo: a pesquisa parte da necessidade de 

compreender como são construídas as relações entre pacientes/participantes de 

pesquisa e profissionais de saúde/pesquisadores, pois isso pode ajudar a entender 

eventos presentes nessas relações que poderiam ou não influenciar o 

desenvolvimento da ciência no processo saúde-doença. 

· Objetivos da pesquisa: Compreender a condição de vulnerabilidade e a 

percepção dos participantes de pesquisa no contexto do tratamento assistencial à 

saúde em um hospital vinculado ao SUS. 

· Detalhamento dos procedimentos: para participar da pesquisa, o Sr(a). precisa 

atuar como profissional de saúde de nível superior no Hospital Araújo Jorge. A 

participação acontecerá por meio de uma entrevista de mais ou menos 30 minutos 

que será gravada com gravador de voz e agendada conforme sua disponibilidade. 

As perguntas dessa entrevista serão sobre o que o Sr(a). pensa sobre a sua 

participação ou não no desenvolvimento de pesquisas que acontecem nesse 

hospital. Somente se for necessário, entraremos em contato posteriormente para 

esclarecer alguma fala sua. O Sr(a). será entrevistado, de preferência, no dia em 

que estiver trabalhando no hospital, em uma sala que garanta sua privacidade. A 

entrevista ocorrerá entre julho a dezembro de 2015. Entraremos em contato com 

Sr(a). para convidá-lo para assistir a apresentação dos resultados da pesquisa. 

Destaco que serão obtidas cópias gravadas da conversa e sua autorização que 

permita o uso da gravação é muito importante para manter a fidelidade da sua fala e 

também para qualidade da pesquisa.  

· Forma de acompanhamento: como essa pesquisa não envolve intervenções nem 

tratamentos, não haverá acompanhamento posterior. 

· Informação sobre a possibilidade de inclusão em grupo controle ou placebo, 

(se for o caso); essa pesquisa não utiliza grupo placebo. 

· Especificação dos riscos, prejuízos, desconforto, lesões que podem ser 

provocados pela pesquisa: todo e qualquer tipo de pesquisa com seres humanos 

pode oferecer riscos. Pelas características do estudo, não há maiores riscos ou 

danos eminentes. Porém, pode haver o constrangimento de participar de uma 

entrevista e ainda o desconforto de dispor de tempo para participar da mesma. 

Todavia, os pesquisadores comprometem-se a evitar situações de constrangimento 

durante o recrutamento e entrevista, como também a respeitar o direito de recusa 

em participar do estudo. 
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· Informação sobre o direito de pleitear indenização em caso de danos

decorrentes de sua participação na pesquisa: o Sr(a). tem o direito de pleitear 

indenização em caso de danos decorrentes de sua participação nessa pesquisa. 

· Informação sobre o direito de ressarcimento de despesas pela sua

participação: caso tenha despesas por sua participação nessa pesquisa, o Sr(a). 

tem o direito de ser ressarcido pela pesquisadora responsável.  

· Esclarecer que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação

financeira pela sua participação: o Sr(a). não receberá nenhum pagamento ou 

gratificação financeira por sua participação nessa pesquisa. 

. Descrever os benefícios decorrentes da participação na pesquisa: temos 

expectativas quanto à benefícios indiretos, pois o estudo pode contribuir para a 

melhoria da relação entre pacientes/participantes de pesquisa e 

profissionais/pesquisadores, a partir da percepção e compreensão da condição de 

vulnerabilidade de participantes de pesquisa em tratamento assistencial à saúde. 

· Detalhar intervenções, tratamentos, métodos alternativos existentes: não

haverá intervenções, nem tratamentos nessa pesquisa. 

· Esclarecimento sobre o período de participação do sujeito na pesquisa e

término de sua participação: o Sr(a). poderá participar da entrevista entre julho e 

dezembro de 2015, agendaremos um horário conforme sua disponibilidade. A sua 

participação acontecerá em uma entrevista, e somente se for necessário, 

entraremos em contato para algum esclarecimento sobre sua fala que foi gravada. 

· Garantir o sigilo: manterei o sigilo e confidencialidade dos dados coletados, bem

como, zelarei pela privacidade dos participantes da pesquisa. Os dados serão 

analisados e divulgados em conjunto, sem especificação ou identificação dos 

voluntários, preservando assim, a privacidade dos participantes.  

· Apresentar a garantia expressa de liberdade de não aceitação, bem como de

retirar o consentimento, sem qualquer prejuízo da continuidade do 

acompanhamento/tratamento usual: o Sr(a) tem a liberdade e o direito de recusar 

participar da pesquisa e também retirar sua autorização da utilização da sua 

entrevista quando desejar, sem qualquer prejuízo no seu tratamento.  

· Garantir que os dados coletados serão utilizados apenas para esta pesquisa:

os dados coletados nessa entrevista serão utilizados apenas para esta investigação. 

Porém, eles ficarão armazenados, sob minha responsabilidade no NEQUASE 

(Grupo de Estudos Qualitativos em Saúde e Enfermagem/UFG) até o término do 
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estudo. Caso seja preciso utilizá-los em estudos futuros, um novo projeto de 

pesquisa será submetido para uma nova análise de um Comitê de Ética em 

Pesquisa.  

Nome e Assinatura do pesquisador  ______________________________ 

                                                                 Luciana Alves de Oliveira 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

Eu, ________________________________________, RG/ CPF/ nº de prontuário/ nº 

de matrícula, abaixo assinado, concordo em participar do estudo “Vulnerabilidade 

dos participantes de pesquisa: construção das relações entre participantes e 

pesquisador”, sob a responsabilidade da Profa. Luciana Alves de Oliveira, como 

participante voluntário. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha 

participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado e 

esclarecido pela pesquisadora Luciana Alves de Oliveira sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 

interrupção de minhas atividades de trabalho nesse hospital. 

Sobre o uso da gravação das conversas (gravação de voz), entendi que será muito 

importante para manter a fidelidade da minha fala e para qualidade da pesquisa, 

mas, enquanto participante vou fazer minha rubrica expressando que: 

(             ) Permito a gravação da minha voz; 

(             ) Não permito a gravação da minha voz. 

 

Local e data __________________________________________________ 

Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: ________________________ 

Assinatura Dactiloscópica: 

 

 

Nome e assinatura do Pesquisador Responsável:______________________ 
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Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e 

aceite do sujeito em participar. 

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome:_____________________ Assinatura: _______________________ 

Nome:_____________________ Assinatura: _______________________ 

· Observações complementares:

-------------- 

Título da Pesquisa: Vulnerabilidade dos participantes de pesquisa: construção das relações entre participantes e 
pesquisador 
Nome e Rubrica do pesquisador: 
Rubrica do sujeito participante: 

TCLE - Página. nº _____ de 05 
_____________________________________________________________________________________ 
Luciana Alves de Oliveira                   lucianaicb@ufg.br                 (62) 3521-1115/3521-1715 
Instituto de Ciências Biológicas III/UFG  
Campus Samambaia - Goiânia-GO 
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APÊNDICE C  

Título: Vulnerabilidade dos participantes de pesquisa: construção das relações entre 

participantes e pesquisador  

Roteiro entrevista semiestruturada para pacientes  

Nome: _____________________________________________ código:  _________ 

Contato:____________________________                 prontuário:________________ 

Tipo de tratamento: ______________________________________________ 

Motivo do tratamento: ____________________________________________ 

Há quanto tempo tem o diagnóstico: ________________________________ 

Há quanto tempo trata aqui nesse hospital: __________________________ 

Profissão: __________________________  

Trabalha?   (     ) sim         (    ) não         (    ) de vez em quando 

            Se a resposta foi “de vez em quando”, fica até quanto tempo sem trabalhar 

por causa do tratamento? _____ 

Renda familiar: _____________________________________________________ 

Participantes do grupo de paciente (A) serão feitas as seguintes questões: 

Questão A: Por que procurou este serviço de saúde?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Questão B: Como é para você estar aqui neste hospital? ?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Questão C: Como está sendo para você participar desta pesquisa (sobre 

vulnerabilidade), neste momento?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D 

Título: Vulnerabilidade dos participantes de pesquisa: construção das relações entre 

participantes e pesquisador  

Roteiro entrevista semiestruturada para profissionais de saúde 

Nome: ______________________________________  código:    _________ 

Contato:__________________       Profissão: _________________________ 

Quanto tempo de profissão?_________   quanto tempo nesse hospital?_____ 

Participa de pesquisa (  ) sim  (   ) não 

  Se sim, função na pesquisa:__________________________________ 

  Se sim, tipo de pesquisa: ____________________________________ 

  Se sim, pesquisa financiada: (   ) sim  (   ) não 

  Se sim, recebe bolsa/gratificação (  ) sim (  ) não     

Os participantes do grupo dos profissionais de saúde (B) responderão às seguintes 

questões: 

Questão A: O que o estimula ou impede de pesquisar em um hospital?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Questão B: Para você, o que significa ser um profissional de saúde e ser um 

pesquisador simultaneamente no mesmo ambiente de atividades? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Questão C: Como está sendo para você participar desta pesquisa (sobre 

vulnerabilidade), neste momento? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 




