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“Dizem que o que procuramos é um sentido para a vida. Penso que o que procuramos são 

experiências que nos façam sentir que estamos vivos” 
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RESUMO 

PESSALACIA, J.D.R. Bioética e pesquisa: percepção dos sujeitos de pesquisa acerca de 

assuntos e situações constrangedoras em pesquisas com questionamentos. Ribeirão Preto, 

2009. 101p. Tese (Doutorado) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo. 

 

A valorização dos limites éticos, no que diz respeito à abordagem às pessoas, em pesquisas 

em que utilizem instrumentos contendo questionamentos é pouco considerada. Pensa-se que o 

risco para os participantes é quase nulo, uma vez que a utilização de tais instrumentos não 

envolve danos físicos. Deste modo, parece não estar muito clara para os pesquisadores a 

importância da reflexão sobre estes tipos de instrumentos de coleta de dados como possíveis 

geradores de riscos de ordem não-física (psicológicos, morais, sociais, espirituais). Assim 

sendo, este estudo teve como objetivo reconhecer os tipos de assuntos/questões que possam 

trazer algum tipo de constrangimento ou mesmo danos a sujeitos de pesquisa vulneráveis (ou 

não) circunstancialmente. Tratou-se de um estudo prospectivo, comparativo, de abordagem 

quantitativa onde foram abordados ao todo 1149 sujeitos de pesquisa subdivididos em 

população vulnerável e não vulnerável circunstancialmente. Tais populações foram 

convidadas a participar do estudo atribuindo graus de constrangimento relacionado a tópicos 

de sensibilidade e a situações possivelmente constrangedoras em pesquisa. Foram levantados 

como assuntos potencialmente constrangedores, falar sobre: traição, violência física, 

provocação sexual no trabalho, abuso sexual, violência psicológica, morte de pessoas 

próximas e questões envolvendo a sexualidade e o comportamento amoroso. Contudo, chama-

nos a atenção, como resultado, o fato de que o constrangimento aumenta se consideradas as 

condições nas quais tais assuntos são abordados, foram citadas: a falta de 

autorização/consentimento, a falta de esclarecimento prévio acerca do tipo de questões a 

serem abordadas, a questão do sigilo e anonimato e o uso de imagens ou gravador. Tais 

resultados trazem subsídios importantes para a avaliação ética por parte de pesquisadores e de 

Comitês de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, no que diz respeito à prevenção de riscos 

em pesquisas com questionamentos. 

 

Palavras-chave: ética; pesquisa; percepção; danos; métodos de pesquisa; entrevista 

 



 

 

 

ABSTRACT 

PESSALACIA, J.D.R. Bioethics and research: perception of research subjects about 

embarrassing topics and situations in research with polls. Ribeirão Preto, 2009. 101p. 

Doctoral Dissertation. University of São Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing. 

 

The importance of ethical limits concerning the approaching of subjects in research that use 

poll instruments is not much considered. People think that the risk for the participants is 

almost null, assuming that such instruments do not cause any physical damages. This way, the 

importance of this reflection seems not to be very clear for the investigators using these types 

of instruments of data collection as possible creators of non-physical risks such as 

psychological, moral, social and spiritual. Thus, this study aimed at recognizing the types of 

subjects/questions that could bring some types of embarrassment or even damages to 

vulnerable (or not) subjects of research, eventually. This was a prospective, comparative, 

quantitative approach which addressed 1149 subjects of research subdivided into vulnerable 

and not vulnerable population, circumstantially. These people were invited to participate in 

the study giving a degree of embarrassment related to sensitive topics and possibly 

embarrassing situations in research. Issues were raised as potentially embarrassing, such as: 

betrayal, physical violence, sexual bullying at work, sexual abuse, psychological abuse and 

death of close people, questions involving sexuality and loving behavior issues. However, it 

calls us the attention, as a result, to the fact that the embarrassment may increase if considered 

the conditions under which such topics are approached, such as: the lack of 

authorization/consent, the lack of prior information about the type of questions to be 

addressed, the issue of confidentiality and anonymity and the use of images or recorder. These 

results provide important subsidies for the ethical evaluation by researchers and Research 

Ethics Committees involving human beings, regarding the prevention of risks in studies with 

polls.  

 

Keywords: ethics; research; perception; damages; research methods; interview 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

PESSALACIA, J.D.R. La bioética y la investigación: la percepción de las personas de la 

investigación sobre los problemas y situaciones en las que limitan la investigación con 

preguntas. 2009. 101p. Tesis (Doctorado) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2009. 

  

La recuperación de límites éticos, en lo que respecta el enfoque de la gente, en la 

investigación sobre la utilizacion de instrumentos que contienen preguntas no es considerado. 

Se considera que el riesgo para los participantes es casi nulo, ya que el uso de esos 

instrumentos no implican daños físicos. Así, no parece estar muy claro para los investigadores 

la importancia de la reflexión sobre estos tipos de instrumentos de recopilación de datos como 

generadores de los posibles riesgos no físicos (psicológica, moral, social, espiritual). Así, este 

estudio tuvo como objetivo reconocer los tipos de cuestiones y preguntas que puedan traer 

algún tipo de incomodidad o incluso daños en personas vulnerables de la investigación (o no) 

circunstancialmente. Este fue un estudio prospectivo, comparativo, de enfoque cuantitativo 

que se ha dirigido a todos los sujetos de la investigación en 1149 subdividido en la población 

vulnerable y no circunstancialmente vulnerables. Estas personas fueron invitadas a participar 

en el estudio con un grado de incomodidad en temas relacionados con la sensibilidad y, 

posiblemente, situaciones desagradables en la investigación. Se plantearon cuestiones como 

potencialmente restrictivo, hablar de: la traición, la violencia, la intimidación sexual en el 

trabajo, el abuso sexual, maltrato psicológico, la muerte de las personas cercanas y las 

cuestiones que afectan a la sexualidad y el amor de comportamiento. Sin embargo, nos llama 

la atención, como resultado, el hecho de que la limitación se consideran aumentos de las 

condiciones en las que estas cuestiones son, fueron citados: la falta de autorización / 

consentimiento, la falta de información previa sobre el tipo de preguntas a que abordar, la 

cuestión de la confidencialidad y el anonimato y el uso de imágenes o grabadora. Estos 

resultados ofrecen importantes subvenciones para la evaluación ética de los investigadores y 

el Comité de Ética en la Investigación Humana, en relación con la prevención de los riesgos 

en los estudios de las cuestiones.  

 

Palabras clave: ética, la investigación, la percepción, los daños, los métodos de 

investigación; entrevista. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1. Delimitação do estudo 

Ao longo de minha trajetória profissional, desde o curso de graduação em 

enfermagem, tenho me defrontado com situações constrangedoras quando da realização de 

“questionamentos” (entrevistas, questionários, etc.) a sujeitos de pesquisa e mesmo a clientes 

atendidos em instituições de saúde.  

Tais questionamentos, muitas vezes considerados como “simples perguntas”, sempre 

se constituíram em fontes de inquietação, levando-me a interrogações e investigações acerca 

dos mesmos. 

Na graduação, quando da realização da entrevista de enfermagem, instrumento este 

utilizado e indispensável para a coleta de dados, a qual se constitui em uma das etapas do 

processo de enfermagem, sempre me indaguei quanto à necessidade de realizar questões aos 

clientes as quais poderiam invadir sua intimidade e/ou privacidade. E, quando da real 

necessidade de aplicação de tais perguntas, pensava se não seria mais ético realizar estas 

perguntas em locais adequados, privativos, ou que não fossem intimidadores ou ameaçadores 

para alguns participantes.  

Ainda durante a graduação, também vivenciei situações constrangedoras durante a 

realização de um projeto de pesquisa de abordagem qualitativa, no qual, mesmo tomando 

todas as medidas voltadas para a preservação da privacidade e do anonimato dos sujeitos de 

pesquisa, me deparei com situações nas quais certos questionamentos aparentemente 

inofensivos suscitavam sentimentos e lembranças desagradáveis e de forte conteúdo 

emocional por tocarem em assuntos de sensibilidade. 

Deste modo, surgiu o interesse pelo desenvolvimento de investigações no campo da 

ética e, mais especificamente, em relação aos riscos de ordem não física envolvidos em 

pesquisas as quais utilizem como instrumentos de coleta questionários e/ou entrevistas. 
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Contudo, percebi a escassez de literatura acerca de tal temática, então optei pela realização de 

um estudo, em meu mestrado em enfermagem psiquiátrica, com o objetivo de conhecer os 

pressupostos da reflexão sobre tais riscos na literatura nacional e internacional e por realizar 

uma caracterização acerca das pesquisas que utilizavam como instrumentos de coleta de 

dados, questionários e entrevistas, que eram efetivamente encaminhadas a um comitê de ética 

em pesquisa com seres humanos (CEP). 

Tal estudo instigou ainda mais as minhas indagações acerca do modo pelo qual tais 

pesquisas estavam sendo conduzidas, visto que, segundo os resultados alcançados a partir de 

um levantamento em protocolos de pesquisa encaminhados ao CEP sobre os riscos que os 

pesquisadores atribuíam às suas pesquisas com questionários e/ou entrevistas, grande parte 

deles (46,7%) referiu a não existência de riscos em suas pesquisas. E, a não existência de 

riscos, foi, em grande parte, atribuída ao fato de as pesquisas utilizarem instrumentos que 

continham “apenas” questionamentos (15,2%) (PESSALACIA, 2006). 

No que diz respeito ainda aos resultados obtidos no estudo citado, grande parte dos 

sujeitos submetidos às pesquisas com questionários e/ou entrevistas foram considerados 

sujeitos vulneráveis devido à sua situação de doença e/ou algum tipo de relação de 

dependência (43,5% da população eram de pacientes) (PESSALACIA, 2006). 

Segundo a literatura encontrada acerca dos riscos em pesquisas com questionários e/ou 

entrevistas, foram identificadas afirmações importantes, tais como a de Evans et al (2005), a 

qual afirma que o ato de “fazer perguntas” pode ser tão prejudicial quanto à administração de 

um tratamento físico inadequado, visto o seu potencial de causar conseqüências psicológicas 

impróprias, tais como a ansiedade aumentada. Corbim e Morse (2003) também afirmam que 

tais questionamentos podem envolver riscos emocionais, principalmente quando relacionados 

a tópicos sensíveis, pois os participantes, muitas vezes, são convidados a contarem suas 

histórias, relacionadas a algum destes tópicos, a compartilharem aspectos pessoais e 
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freqüentemente íntimos de suas vidas. Evans et al (2005) também destaca que o impacto 

provável decorrente da utilização de questionários e/ou entrevistas com pacientes 

freqüentemente não são considerados e conseqüentemente, o contrapeso do benefício e do 

dano não são inteiramente explorados. 

Assim sendo, a partir dos resultados e considerações levantados durante a minha 

dissertação de mestrado, proponho prosseguir nessa linha de investigação e realizar um novo 

estudo como tese de doutorado. Dessa maneira, esta pesquisa tem como objetivo reconhecer 

os tipos de assuntos e os tópicos de sensibilidade que possam trazer algum tipo de 

constrangimento ou mesmo danos aos sujeitos de pesquisa, e, principalmente quando da 

realização de questionamentos com grupos vulneráveis circunstanciais. Também pretende 

analisar o grau de constrangimento dos sujeitos de pesquisa de acordo com o tipo de assunto 

a ser questionado, as condições do local onde estes questionamentos ocorrem e o tipo 

(condição) de sujeito a ser abordado. Tal análise possibilitará subsídios para que o 

pesquisador adote maiores medidas de prevenção ou minimização destes riscos e também 

prever que tipo de assunto, situação ou condição do sujeito poderá estar relacionado a uma 

maior probabilidade de ocorrência de riscos de ordem não-física, mas de ordem emocional, 

moral, cultural ou espiritual.  

Acreditamos que tais resultados poderão contribuir de forma significativa para uma 

ampliação da consciência ética em pesquisa, uma vez que a resolução brasileira sobre 

pesquisas com seres humanos, Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) / Ministério 

da Saúde (MS) 196/96, já prevê a existência de tais riscos, em seu artigo II, Termos e 

Definições, II-8: “Risco de pesquisa: possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, 

moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer fase de uma 

pesquisa e dela recorrente”. Contudo, a resolução aborda de maneira evidente as medidas de 

prevenção em relação a riscos de ordem física e não se encontra clara no que tange as outras 
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dimensões de risco (psíquica, moral, intelectual, social, cultural, espiritual).  Assim, a partir 

do conhecimento do pesquisador acerca do potencial de risco de certo assunto ou situação 

quando da realização de pesquisas com questionamentos, o mesmo poderá prever de antemão 

medidas de minimização ou extinção de tais riscos. Tal estudo, não pretende, entretanto, 

sugerir que os CEPs ou mesmo os pesquisadores deixem de realizar pesquisas abordando tais 

assuntos de sensibilidade ou deixem de utilizar instrumentos de coleta tais como questionários 

e/ou entrevistas, mas sim que se reconheça o potencial de risco emocional ou moral de 

questões abordadas a partir de tais instrumentos.   

 Considerando-se que a preocupação em relação às pessoas envolvidas com pesquisas 

faz parte de estudos de ética em pesquisa e que esse tema é discutido do ponto de vista da 

bioética, cabe descrever alguns conceitos básicos visando uma maior compreensão acerca de 

tais riscos. 

 

1.2. ÉTICA E MORAL 

As palavras ética e moral coincidem etimologicamente, como algumas obras indicam, 

contudo, também é comum encontrá-las como distintas e até mesmo como opostas. Em geral, 

a ética relaciona-se à reflexão sobre as questões fundamentais do agir humano (sentido da 

vida, natureza do bem e do mal, valor da consciência moral, etc.), enquanto que a moral é 

designada como a aplicação, ao concreto, à ação. Portanto, a ética refere-se à reflexão, ao 

questionamento, enquanto que a moral remete ao sistema fechado de normas (DURAND, 

2003). 

A ética como um ramo da filosofia pode ser entendida, segundo o filósofo Aristóteles, 

autor de um dos primeiros textos sobre ética, Ética a Nicômaco, da seguinte forma:  

(...) a virtude moral é adquirida em resultado do hábito, donde ter-se formado o seu 
nome por uma modificação da palavra éthos. (...) nenhuma das virtudes surge em nós 
por natureza; com efeito, nada do que existe naturalmente pode formar um hábito 
contrário à sua natureza. (...) tornamo-nos justos praticando atos justos, e assim com 
a temperança, a bravura, etc. (...) As diferenças de caráter (êthos) nascem de 
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atividades semelhantes. É, pois preciso atentar para a qualidade dos atos que 
praticamos, porquanto da sua diferença se pode aquilatar a diferença de caracteres. E 
não é coisa de somenos que desde a nossa juventude nos habituemos dessa ou 
daquela maneira. Tem, pelo contrário, imensa importância, ou melhor, tudo depende 
disso (ARISTÓTELES, 1973, p. 267). 

 

Na visão do autor da primeira obra ocidental que sistematiza uma reflexão sobre a 

ação humana, o homem se torna virtuoso atualizando ou aperfeiçoando seu êthos (seu caráter) 

por meio da vontade racional e do hábito (ethos), que são as causas eficientes da ação moral 

(CHAUÍ, 1994). É preciso entender as razões e adquirir a consciência do agir correto e da 

melhor forma de agir bem. 

Nesse sentido, quando a ética se preocupa em estudar e refletir sobre tais razões e 

determinar princípios da ação correta pode ser definida como a ciência que tem por objetivo o 

juízo de apreciação, na medida em que juízos de apreciação são os que se aplicam à distinção 

entre o bem e o mal (LALANDE, 1999). 

De maneira semelhante, na tradição latina, a palavra usada para exprimir questões 

relativas à ação humana é a moral, que deriva do latim (mos, moris) e designa os costumes, a 

conduta da vida, as regras do comportamento. Mesmo coincidindo semanticamente, os termos 

ética e moral receberam, no processo de desenvolvimento cultural, significados um tanto 

diversos, sendo o comportamento moral uma questão de ordem prática, isto é, o que fazer em 

cada situação e a ética uma reflexão sobre este comportamento prático (FONTINELE 

JÚNIOR, 2002). 

 Em outros termos ainda, a ética é entendida como a ciência da conduta humana 

perante o ser e seus semelhantes. Envolve, pois, os estudos de aprovação ou desaprovação da 

ação dos homens e a consideração de valor como equivalente de uma medição do que é real e 

voluntarioso no campo das ações virtuosas (SÁ, 2000). 

 Cortina e Martínez (2005) destacam que desde as suas origens entre os filósofos da 

Grécia Antiga, a ética era de certa forma tomada como um saber normativo, pois pretendia 
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orientar as ações dos seres humanos, e a moral também propõe orientações para ações, só que 

para ações concretas e em casos concretos, enquanto que a ética remonta à reflexão sobre as 

diferentes morais, de modo que a sua maneira de orientar as ações é indireta. 

 Segre e Cohen (2003) trazem ainda um conceito de ética atrelado às teorias 

psicanalíticas, quando ressaltam o fato de que o sujeito não nasce ético, a sua estruturação 

ética vai ocorrendo juntamente com o seu desenvolvimento. Os autores ainda consideram os 

problemas éticos como conflitos que devem ser vivenciados pessoalmente, dependendo da 

estrutura do indivíduo, arrastando consigo conceitos e ideais sociais introjetados e elaborados 

ao longo da vida. 

 

1.3. ÉTICA APLICADA  

 Visto que a ética em pesquisa enquanto tema de bioética se constitui setor de interesse 

da ética aplicada ou ética prática, cabe discutir um pouco destes conceitos. 

Durante a primeira metade do século XX, o interesse dos filósofos se concentrou na 

metaética, isto é, na análise do discurso ético e no sentido das proposições morais, sem 

aplicação no plano axiológico. As questões fundamentais na perspectiva desse tipo de análise, 

segundo Frankena (1969) envolve o significado ou a definição de termos ou conceitos éticos 

tais como “certo, errado, bom, mau”, ou qual é a natureza, significado ou função de juízos em 

que ocorrem esses e outros termos ou conceitos semelhantes, quais são as regras que 

governam o emprego de tais termos e juízos. 

Já no início dos anos 60, a atenção se dirigiu para as éticas substanciais, ou seja, as 

teorias éticas, os valores intrínsecos subjacentes a elas. Depois, sobretudo nos países 

anglossaxões, após a acumulação dos problemas concretos suscitados pela evolução das 

sociedades e consequentes inovações tecnológicas, o interesse pelos problemas concretos 

retornou sob a denominação applied ethics, ou filosofia prática. Nela são privilegiados, 
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sobretudo quatro setores: a bioética, a ética profissional, a ética dos negócios e a ética do meio 

ambiente (DURAND, 2003). 

 Segundo Singer (1994), a ética prática corresponde à aplicação da ética ou da 

moralidade às questões práticas, tais como o tratamento dispensado às minorias étnicas, a 

igualdade de gênero, o uso de animais em pesquisas e para a fabricação de alimentos, a 

preservação do meio ambiente, o aborto, a eutanásia e a obrigação que têm os ricos de ajudar 

os pobres. 

A palavra “aplicada” tem sido fonte de ambiguidade frequente na bioética. Alguns 

veem a palavra como uma aplicação dos princípios gerais aos casos concretos e outros a 

compreendem como simplesmente um sinônimo de algo concreto, prático, setorial, para 

indicar que a ética se interessa também pelas situações singulares, pela decisão a ser tomada, 

independente do método de reflexão (DURAND, 2003). 

Segre (2006) ressalta a necessidade de que sejam estabelecidas as bases conceituais, 

ou seja, os estatutos epistemológicos para a ética aplicada, uma vez que a mesma foi aceita 

nos meios acadêmicos, ressalta também que a mesma, apesar de compreender três campos 

principais, a ética dos negócios, a ética ambiental e a bioética, vem cada vez mais ampliando 

seus horizontes e incorporando questões mais amplas, tais como a justa alocação de recursos 

sanitários escassos, a luta contra a exclusão social, a utilização sustentável da biodiversidade, 

o respeito ao equilíbrio ambiental, entre outros assuntos. 

 

1.4. BIOÉTICA   

Antes de discutir os conceitos ligados à bioética, cabe ressaltar os conceitos ligados à 

ética. A ética, como um dos ramos da filosofia, dedica-se a estudar ou criar sistemas de 

pensamento que possam propiciar uma reflexão sobre a conduta moral e a ética.  Com a 

recente emergência de uma subárea desta disciplina filosófica, a bioética, aparece como um 
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fato novo que vem se somar à sua caracterização original: a sua especificidade como ética 

prática ou ética aplicada. Inaugura-se, assim, uma área de reflexão voltada também para a 

produção conceitual, mas com um olhar dirigido a uma certa práxis, no intuito de realizar esta 

reflexão e propor teorias que se refiram a um horizonte identificado de vivências e práticas 

(RIBEIRO, 2002).  

É no contexto acima que se insere a bioética - ética da vida (grego bios = vida e ethos 

= ética) como uma área preocupada em estudar os valores, os princípios, os sistemas morais e 

éticos que subsidiam a formação e a emissão de juízos sobre a conduta e o comportamento 

concernentes às várias instâncias da vida e da natureza como um todo: dos humanos, dos 

animais, do planeta (RIBEIRO, 2002).  

 A bioética surge nos EUA na década de 70.  O termo 'bioética' é um neologismo e foi 

inventado pelo oncologista Van Rensselaer Potter – aparece essa referência em seu artigo 

Bioethics: the science of survival (1970) e em seu livro Bioethics: bridge to the future 

(1971).  A preocupação do autor era chamar atenção para a relação destrutiva e devastadora 

que o homem acabou estabelecendo com a natureza. Diante de tal situação, para Potter, a 

relação intuitiva que o homem sempre manteve com a natureza deveria ser substituída por 

uma relação ética (valorativa e normativa) e essa nova postura, a qual Potter denominou 

"bioética", teria como base a biologia e se constituiria em uma nova ética científica que tem 

por objetivo garantir a sobrevivência humana e a qualidade de vida. O termo bioética, 

normalmente entendido por ética da vida, é compreendido a partir das raízes etimológicas de 

ética, referindo-se a costumes, conduta humana no sentido de envolver a vida em geral, desde 

o ser humano até o ecossistema do qual fazem parte (RIBEIRO, 2002). 

 Contudo, distante da concepção ecológica de Potter, a bioética surge agora no contexto 

mais restrito da biomedicina, como uma ética das ciências da vida, mais especificamente ao 
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nível humano nas ciências médicas, em que, aliás, se tem desenrolado a sua história (NEVES, 

2000). 

Pode-se considerar a bioética como uma parte da ética que é relativa aos problemas 

colocados pelo progresso das ciências biomédicas, problemas novos ou nova consideração de 

antigos problemas (DURANT, 1995) 

No entanto, a bioética não é apenas uma reflexão de segunda ordem, como qualquer 

outra ética, sobre os atos humanos, mas é, ainda, uma ética prática, ou aplicada, visto que 

pretende dirimir concretamente os conflitos morais, ou seja, ela é ao mesmo tempo descritiva 

dos fatos consistentes em conflitos e dilemas morais existentes, e normativa, pois pretende 

prescrever e proscrever comportamentos, a partir de processos de crítica e justificação 

(SCHRAMM; PONTES, 2004). 

Segre e Cohen (2003) ainda definem a bioética como a parte da ética, ramo da 

filosofia, que enfoca as questões referentes à vida humana e a divide em dois campos de 

estudo, a macrobioética a qual aborda questões ligadas à ecologia ou à medicina sanitária e a 

microbioética voltada basicamente para o relacionamento entre os profissionais de saúde. 

Barchifontaine e Pessini (2002) falando sobre o uso acadêmico do termo “bioética” 

sugerem o uso do termo em seu sentido original global para se referir à ética das ciências da 

vida e do cuidado com a saúde e, em contrapartida usar adjetivos para especificar áreas de 

preocupação dentro da bioética, por exemplo, poder-se-ia falar em bioética médica, bioética 

ambiental, bioética clínica, bioética na enfermagem, sem implicar com isto uma aproximação 

particular. 

 

1.5. A RESOLUÇÃO CNS/MS 196/96 

Uma das áreas de preocupação da bioética é a ética em pesquisas com seres humanos, 

a qual, no Brasil, é normatizada a partir da resolução 196/96, CNS/MS. 
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A necessidade de normas e regulamentações na ética em pesquisa remonta das 

atrocidades acometidas nos campos de concentração nazistas na 2ª Guerra Mundial, onde a 

humanidade se defrontou com o “terrível” lado da ciência. Para julgar tais atrocidades, foi 

criado um tribunal, conhecido como Tribunal de Nuremberg, o qual culminou nas primeiras 

normas éticas em pesquisas com seres humanos, o Código de Nuremberg (1947). Já em 1964, 

em Helsinque na Finlândia, foi aprovado um documento contendo um elenco de normas éticas 

em pesquisa, o qual ficou conhecido por Declaração de Helsinque que a partir de então, sofreu 

sucessivas atualizações (PADILHA et al, 2005). 

Desde 1988, o CNS já havia deliberado pela formação de comitês de ética médica para 

acompanhar as pesquisas médicas envolvendo seres humanos através da resolução 01/88, 

marco importante no trajeto de formalização das relações entre ética e pesquisa no campo da 

saúde. Tal resolução foi revista em 1995, quando nascia a bioética pública, responsável pelo 

desafio de enfrentar os novos problemas sanitários que se consolidavam na última década do 

sec. XX - desdobramentos da transição epidemiológica e do agravamento das tensões e 

desigualdades sociais geradas pelo desmonte do estado provedor que nucleou o processo de 

globalização. Nessa direção, os documentos legais daí em diante formulados passaram a 

incorporar as aspirações de um campo de conhecimentos que integrou saúde e cidadania, 

concretizando a ética da responsabilidade técnico-científica, social e moral. Entre outras 

tantas atribuições, ao novo CNS foi destinado o acompanhamento do processo de 

desenvolvimento e incorporação científica e tecnológica na área de saúde, visando a observar  

padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento sociocultural do país, desenvolver  

normas sobre ética em pesquisas envolvendo seres humanos e outras questões no campo da 

bioética e acompanhar sua implementação. Para que as atribuições que lhe estavam sendo 

destinadas adquirissem vida própria, o CNS criou, em 1995, (Res.170/95), o grupo executivo 

de trabalho com caráter transdisciplinar e transetorial - o GET, coordenado pelo Prof. Dr. 
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William Saad Hossne - que produziu um primeiro documento legitimado num debate 

democrático sobre ética e bioética que se estendeu aos amplos setores da sociedade, 

transcendendo o espaço da academia e regulamentado na resolução 173/95 do CNS. Assim, a 

resolução 196 de 16/10/1996, instituindo a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP), foi espelho de um processo que refletiu, com grande margem de detalhamento, as 

exigências éticas para nortear a pesquisa no campo da saúde. Emanadas pelo CNS, as 

diretrizes e normas presentes naquela e nas demais resoluções que vêm complementando a 

“resolução-mãe” (240/97, 251/97, 292/99, 301/00, 303/00, 304/00, 340/04, 346/05 e 347/05) 

têm sido projetadas como instrumentos para aperfeiçoar os padrões éticos na constituição de 

tecnologia e do saber em saúde, traduzindo o interesse público e garantindo, em última 

análise, a possibilidade de convivência democrática e participativa entre os espaços sociais de 

produção de conhecimento e a sociedade. Destaca-se que o que se estabelece na resolução 

196/96 cumpre as disposições da constituição da república federativa do Brasil de 1988 e da 

legislação nacional e internacional correlata que trataram da preservação da dignidade e da 

integridade humana e da sociedade (SAWAIA, 2005). 

 A partir desta nova resolução, surge a regulamentação de que toda pesquisa 

envolvendo seres humanos deverá ser apreciada por um CEP, através de um “protocolo de 

pesquisa”. O protocolo é o instrumento que o CEP dispõe para avaliar técnica e eticamente o 

projeto de pesquisa. Portanto, a resolução 196/96, conseguiu superar a falta de 

operacionalização de resolução 01/88, visto que, induziu a criação de numerosos comitês em 

todo o país (mais de 400) e criou uma rede de comunicação entre estes CEPs, através da 

criação de uma coordenação geral, a CONEP (BATISTIOLLI; SILVA JÚNIOR, 2006). 

 A resolução 196/96 criou a CONEP que tem, entre outras atribuições, a de zelar pelo 

cumprimento da resolução, monitorar e aconselhar os CEPs distribuídos por todo o país 

(VIEIRA, 2005). 
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 Portanto, no Brasil, todas as pesquisas envolvendo seres humanos devem ser 

submetidas à apreciação de um CEP. Deve ser enfatizado que a revisão ética de toda e 

qualquer proposta de pesquisa em seres humanos não poderá ser dissociada da sua análise 

científica. Os CEPs terão sempre caráter multi e transdisciplinar, não devendo haver mais que 

metade de seus membros pertencentes à mesma categoria profissional, participando pessoas 

dos dois sexos. Devendo, portanto, sua constituição incluir a participação de profissionais da 

área de saúde, das ciências exatas, sociais e humanas, incluindo, por exemplo, juristas, 

teólogos, sociólogos, filósofos, bioeticistas e, pelo menos, um membro da sociedade 

representando os usuários da instituição (ALVES; TUBINO, 2007). 

 Ainda, de acordo com esta resolução, todo procedimento de qualquer natureza 

envolvendo o ser humano, cuja aceitação não esteja ainda consagrada na literatura científica, é 

considerado como pesquisa, e, toda pesquisa envolvendo seres humanos, deve atender às 

exigências éticas e científicas (NICOLIELO et al, 2005). 

 Um dos principais critérios éticos a serem avaliados pelo CEP é o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Esse consentimento surge nos Estados Unidos da 

América (EUA) com a denominação de consentimento informado ou consentimento pós-

informação. A CONEP entende o consentimento como livre por não poder haver nenhum tipo 

de limitação a influenciar a vontade e a decisão do sujeito da pesquisa, e esclarecido na 

medida em que se considera que o compromisso com o sujeito da pesquisa não é apenas o de 

informar, mas o de esclarecer. Na elaboração do TCLE, o pesquisador deve procurar a efetiva 

informação ao sujeito de pesquisa para assegurar o seu direito de escolha. Deve-se ter em 

mente que poderá haver conflitos de interesse com o patrocinador da pesquisa (por ex. 

indústria farmacêutica), com a instituição de pesquisa (faculdade ou hospital) ou com o 

próprio pesquisador (KASTILHO; CALIL, 2005). 
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Contudo, cabe destacar que esta resolução estipula a observância aos princípios da 

bioética, prescrevendo-os como critérios normativos e de forma genérica, sem considerar as 

particularidades de cada ciência e de cada método – ou seja, assumindo de modo acrítico a 

definição positivista de ciência – essa resolução do CNS incorpora e impõe a todos os 

pesquisadores o modelo biomédico de pesquisa (POLI, 2006). 

Uma questão importante diz respeito à pertinência de se considerar as pesquisas 

cientificas com seres humanos desconhecendo eventuais diferenças substantivas entre tipos de 

pesquisa. Por exemplo, para um sujeito pesquisado pode ter peso igual, se não mais relevante, 

que seja protegida a privacidade das informações referidas às suas preferências, crenças e 

escolhas do que aquelas referentes à sua constituição e determinação biológica. É por todas 

essas razões, e considerando que a bioética pretende ser uma ferramenta ao mesmo tempo 

cognitiva, normativa e protetora, que o sistema de avaliação constituído pelos CEPs-CONEP, 

pode constituir uma ferramenta legítima e prima facie eficaz para dar conta da eticidade em 

pesquisa, seja ela biomédica seja social ou psicológica. Um argumento em geral utilizado é 

que, contrariamente às pesquisas em campo biomédico – que sempre implicariam algum risco 

físico dos sujeitos pesquisados além da sempre possível estigmatização e discriminação dos 

eventuais portadores de doenças atuais e futuras por parte de planos de saúde, seguros e até 

pela população em geral –, a pesquisa nos campos da psicologia e social teriam prima facie 

muito menos riscos, e até nenhum, porque seus dados seriam quase sempre menos 

“aproveitáveis” por planejadores, seguros, etc., devido à sua menor quantificação possível, 

logo a seu baixo poder de predição. Afinal – argumenta-se – a pesquisa não-biomédica, 

inclusive em ciências sociais em saúde, é essencialmente “qualitativa”, logo o que ela 

detectaria seria sempre tão somente indiciário. O que mal se adaptaria ao paradigma da 

verificação/refutação tradicionalmente adotado nas ciências naturais, às quais pertence cada 

vez mais também à ciência biomédica desde que ela se tornou, graças à genética e à 
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engenharia genética, uma das formas da biotecnociência. Este argumento está relacionado a 

outro, pois se a atividade de pesquisa em ciências sociais em saúde tem as características 

descritas acima, ela tornaria o pesquisador social menos suscetível de estar envolvido com 

grupos de interesses, tais como indústria farmacêutica, seguros e outros agentes econômicos 

potencialmente “suspeitos” (SCHRAMM, 2004). 

 Assim, as resoluções vêm sendo aprimoradas ao longo dos tempos, recebendo novos 

conceitos em função das necessidades de cada época, fazendo-nos perceber que se trata de um 

processo dinâmico, passível de reformulações e aquisições. Conhecendo um pouco de sua 

evolução, entendemos melhor o âmago de sua estrutura, que, na verdade, é a essência da 

preservação do bem estar e da dignidade da nossa espécie (MIRANDA, 2006). 

Visto que este estudo pretende explorar o campo dos riscos em pesquisa, mais 

especificamente os riscos em pesquisas com questionários e/ou entrevistas, cabe discorrer um 

pouco sobre o conceito de risco. 

 

1.6. RISCOS EM PESQUISAS: FUNDAMENTOS CONCEITUAIS E LEGAIS  

 A palavra risco deriva do italiano (portanto origina-se do latim) risicare, que significa 

arriscar, diz respeito à idéia de chance ou probabilidade (BERNSTEIN, 1997). Em termos 

conceituais, o risco se constitui em uma forma presente de prever o futuro, sob o pressuposto 

de que se pode decidir qual é o futuro desejável (CASTIEL, 1999). 

 A tendência conhecida internacionalmente como Risk Analysis (Análise de Risco) 

desenvolve-se no interior dos países desenvolvidos, numa perspectiva que tenta lidar com 

questões que emergem do próprio avanço tecnológico, avanço este que traz consigo a 

possibilidade de ameaças à sobrevivência da sociedade. Esta relação entre modernas 

tecnologias e seus indesejáveis efeitos colaterais pode ser explicitada pela introdução da 

relação risco-benefício em diversos trabalhos que tratam do risco tecnológico, isto é, a relação 
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entre o risco a que se expõe uma população e o benefício do qual esta mesma população 

desfruta quando da submissão à determinada tecnologia (AYRES, 1997). 

A idéia de danos origina-se no direito, assim sendo, resgatamos algumas definições 

para melhor compreensão do conceito, considerando que a vida humana não é apenas um 

conjunto de elementos materiais, integram-na, igualmente, valores imateriais, como os 

morais. 

 O dano em seu sentido mais amplo pode ser definido como: 

...a lesão de qualquer bem jurídico, patrimonial ou moral... toda desvantagem ou 
diminuição que sofremos em nossos bens jurídicos (patrimônio, corpo, vida, saúde, 
crédito, honra, dignidade, imagem, etc.)” e que “acarreta ao lesado dor, sofrimento, 
tristeza, vexame e humilhação (GONÇALVES, 2002, p. 73). 

 

 É possível distinguir, no campo dos danos, a categoria dos danos patrimoniais (ou 

materiais), de um lado, dos chamados danos extrapatrimoniais (ou morais), de outro. 

(GONÇALVES, 2002). Portanto, constitui-se em qualquer mal apreciável produzido pelo 

delito. O dano diz-se: “... moral, quando atinge um bem jurídico de ordem moral, como a 

honra, a dignidade, a liberdade pessoal, a reputação, o crédito, etc” (NUNES, 1952, p. 290).  

Para evitar excessos e abusos em relação ao termo, devemos considerar dano moral, 

somente quando: 

...a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, fugindo à normalidade, 
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, 
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita de dano moral 
(GONÇALVES, 2002, p. 93). 
 

 O prejuízo constitui-se em “dano efetivo que alguém sofreu no seu patrimônio 

material ou moral” (NUNES, 1952, p. 651). Já o risco, diz respeito à “possibilidade ou 

proximidade de perigo, por acontecimento eventual incerto, mas previsível, que ameaça de 

dano a pessoa ou a coisa” (NUNES, 1952, p.735). 

Os riscos e os benefícios potenciais na pesquisa envolvendo sujeitos humanos são um 

conceito multidimensional que envolve a probabilidade e o valor do prejuízo para os 
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participantes da pesquisa.  Freqüentemente, riscos são avaliados conforme o valor do 

resultado, por exemplo, morte ou inabilidade séria.  A análise ética apropriada do risco requer 

que o valor do dano e sua probabilidade de ocorrer sejam considerados. O autor também 

destaca que o risco de uma morte em um milhão deve ser tratado, corretamente, de um modo 

diferente do que o risco de uma morte em dez (WEIJER, 2001).   

 Assim, no que diz respeito às normas éticas brasileiras para pesquisas com seres 

humanos, a resolução 196/96 do CNS/MS adota as seguintes definições, no que tange às 

pesquisas envolvendo seres humanos: 

II. 8. Risco da Pesquisa - Possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, 
moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer fase de 
uma pesquisa e dela decorrente. 
II. 9. Dano associado ou decorrente da pesquisa - Agravo imediato ou tardio ao 
indivíduo ou à coletividade, com nexo causal comprovado, direto, ou indireto, 
decorrente do estudo científico (BRASIL, 1996, cap. II). 

 
 Quanto aos riscos em seu artigo V, “Riscos e Benefícios”, considera-se que toda 

pesquisa envolvendo seres humanos envolve riscos e que o dano eventual poderá ser imediato 

ou tardio, comprometendo o indivíduo ou a coletividade. Também ressalta no seu Art.V. 1 

que: 

...não obstante os riscos potenciais, as pesquisas envolvendo seres humanos serão 
admissíveis quando: oferecerem elevada possibilidade de gerar conhecimento para 
entender, prevenir ou aliviar um problema que afete o bem-estar dos sujeitos da 
pesquisa e de outros indivíduos; o risco se justifique pela importância do benefício 
gerado; o benefício seja maior, ou no mínimo igual, a outras alternativas já 
estabelecidas para prevenção, o diagnóstico e o tratamento (BRASIL, 1996, V). 
 

 Portanto, em todas as modalidades de pesquisas envolvendo seres humanos, devem-se 

analisar criteriosamente os riscos e benefícios do experimento. O risco na pesquisa com seres 

humanos deve ser entendido como probabilidade de dano que, obrigatoriamente, estará 

associado ao experimento ou aos procedimentos adotados. Potencialmente, toda pesquisa 

poderá provocar danos eventuais ou permanentes de natureza física, psicológica, social, 

moral, intelectual, cultural, espiritual e econômica (ARAÚJO, 2003). 
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1.7. RISCOS EM PESQUISAS COM QUESTIONÁRIOS E/OU ENTREVISTAS  

 Um dos problemas mais debatidos na relação pesquisador-pesquisado é o momento da 

coleta de dados. Deste modo, devemos considerar a importância desta etapa a qual requer 

rigor e atenção criteriosa desde a sua preparação (PADILHA et al., 2005). 

 O processo de coleta de dados em pesquisa é o momento do processo que exige do 

pesquisador conhecer previamente a população nela envolvida, o local de sua realização, bem 

como a utilização de instrumentos e técnicas adequadas ao nível de compreensão dos 

participantes. Exige também do pesquisador o cumprimento das recomendações éticas, e 

nesse sentido, antes do início da coleta de dados, o protocolo de pesquisa deve ser submetido 

à apreciação de um CEP da instituição onde será realizada a investigação (COSTA; VALLE, 

2000). 

 Em pesquisas de campo, é comum o uso de questionários e entrevistas. O questionário 

é o instrumento mais usado para o levantamento de informações, não está restrito a uma 

determinada quantidade de questões, porém aconselha-se que não seja muito extenso, 

desanimando o pesquisado. É entregue por escrito e também será respondido por escrito. Pode 

possuir perguntas fechadas ou abertas e ainda a combinação dos dois tipos. Pode ser aplicado 

de duas formas: através do contato direto, onde poderá explicar e abordar os objetivos da 

pesquisa, esclarecendo dúvidas dos entrevistados em relação a certas questões, ou enviá-lo 

pelo correio. A entrevista é uma técnica que permite o relacionamento estreito entre 

entrevistado e entrevistador. O termo entrevista é construído a partir de duas palavras, entre e 

vista. Vista refere-se ao ato de ver, ter preocupação de algo. Entre indica a relação de lugar ou 

estado no espaço que separa duas pessoas ou coisas. Quanto à sua forma de 

operacionalização, podem ser classificadas em estruturadas e não-estruturadas. São 

estruturadas quando possuem as questões previamente formuladas, isto é, o entrevistador 

estabelece um roteiro prévio de perguntas, não há liberdade de alterar os tópicos ou fazer 
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inclusão de questões frente às situações. Nas entrevistas não-estruturadas, o pesquisador busca 

conseguir, através da conversação, dados que possam ser utilizados em análise qualitativa, ou 

seja, os aspectos considerados mais relevantes de um problema de pesquisa (BARROS; 

LEHFELD, 2000). 

 A entrevista tem como objetivo principal a obtenção de informações do entrevistado 

sobre determinado assunto ou problema, e apresentam seis tipos de finalidades: 1. 

averiguação de fatos; 2. determinação das opiniões sobre os fatos; 3. determinação de 

sentimentos; 4. descoberta de planos de ação; 5. conduta atual ou do passado; 6. motivos 

conscientes para opiniões, sentimentos, sistemas ou condutas (MARCONI; LAKATOS, 

1999). 

Freqüentemente, a opção pela entrevista baseia-se numa percepção de que esse é um 

procedimento mais fácil, quando comparado a outros aparentemente mais trabalhosos e mais 

sofisticados. Cabe lembrar, então, que entrevista é trabalho e não um bate-papo informal. 

Realizar entrevistas de forma adequada e rigorosa não é mais simples do que lançar mão de 

qualquer outro recurso destinado a coletar informações no campo, pois para serem realizadas 

de modo a que forneçam material empírico rico e denso o suficiente para ser tomado como 

fonte de investigação, demandam preparo teórico e competência técnica por parte do 

pesquisador. Realizar entrevistas, sobretudo se forem semi-estruturadas, abertas, de histórias 

de vida, não é uma tarefa fácil, pois é necessário propiciar situações de contato e ao mesmo 

tempo formais e informais, de forma a “provocar” um discurso mais ou menos livre, mas que 

atenda aos objetivos da pesquisa e que seja significativo no contexto investigado e 

academicamente relevante (DUARTE, 2004). 

Ainda sobre tais metodologias, a valorização da ética não é considerada um requisito, 

pensa-se que o risco para os participantes, ao contrário de uma investigação médica, é quase 

nulo, uma vez que não envolve danos físicos. Além disso, estima-se que é difícil definir e 
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medir o dano potencial, ou seja, para avaliar os seus efeitos de longo prazo (ROVALLETI, 

2006). 

Deste modo, os experimentos com seres humanos devem ser planejados da melhor 

maneira possível, não sendo justo expor os sujeitos a desconfortos e à inconveniência, além 

de possíveis danos, sem que disso resultem benefícios reais para a sociedade (SPINETI, 

2001). 

 A Resolução do Conselho Federal de Psicologia (CFP) n° 016/2000, sobre pesquisas 

em psicologia com seres humanos, considera em seu Art. 3º “Do risco da pesquisa”, §3º  que: 

...as pesquisas que manipulem variáveis que possam gerar ansiedade, ou que 
utilizem  instrumentos (inclusive entrevista) com o objetivo de obter dados e 
informações sobre eventos que possam ter sido traumáticos (por exemplo, com 
vítimas de violência, abuso físico ou sexual, entre outros) não receberão 
classificação de risco mínimo. No entanto, o pesquisador deverá incorporar 
procedimentos que permitam avaliar, ao término da participação de cada indivíduo, 
se nenhum dano foi causado... (CFP, 2000, do risco da pesquisa, §3°) 
 

E em seu §4° que: “o pesquisador deverá garantir que dispõe dos meios, recursos e 

competências para lidar com as possíveis consequências de seus procedimentos e intervir, 

imediatamente, para limitar e remediar qualquer dano causado” (do risco da pesquisa, §4°). 

Falar sobre riscos possíveis é mais um exercício para o pesquisador, mesmo aquele 

que possua uma probabilidade muito pequena de ocorrer deverá ser citado como um risco 

possível (LOUSANA, 2002).  

Existe na Enfermagem uma tendência dominante de desenvolvimento de pesquisas 

qualitativas, as quais utilizam aporte das ciências humanas e sociais e que utilizam como 

sujeitos de pesquisas os indivíduos, grupos ou comunidades (PADILHA et al., 2005).  

Mesmo se tratando de assuntos relacionados ao corpo, estas pesquisas geralmente 

consideram os significados atribuídos ao corpo, como estes significados são experimentados 

por cada pessoa, ao invés de lidar com o corpo físico por si mesmo. Diferentes técnicas 

podem ser empregadas na pesquisa qualitativa e a combinação entre as diversas técnicas, o 

material empírico, as perspectivas e os observadores em um único estudo, tudo coerentemente 
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articulado, é uma estratégia que adiciona rigor, complexidade, além de enriquecer e de 

aprofundar a pesquisa (GUERRIERO; DALLARI, 2008) 

Destarte, ainda não parece estar muito claro entre os pesquisadores, a reflexão destes 

tipos de instrumentos (questionários e entrevistas) enquanto possíveis causadores de danos, 

desconfortos, constrangimentos e riscos relativos à aplicação dos mesmos aos sujeitos de 

pesquisa. Em um estudo realizado junto a pesquisadores acerca da percepção sobre o risco na 

utilização de questionários e entrevistas em pesquisas foi levantado que os pesquisadores 

acreditam que a palavra “risco” seja muito forte para os participantes de pesquisa e 

geralmente é associada a riscos físicos e relação entre vida e morte. Somente algumas vezes 

foram citadas possibilidades de riscos morais, emocionais e sociais (MELO, 2002). 

Ao falar de risco fica inevitável a sua ligação com a dimensão física, porém, prever 

apenas os prejuízos de natureza física é também não conceber o ser humano como individuo 

social, apropriado de valores, cultura, crenças e emoções (MELO, 2002). 

Contudo, o impacto provável decorrente da utilização de questionários ou entrevistas 

sobre os pacientes freqüentemente não são considerados e consequentemente, o contrapeso de 

benefício e de dano não são inteiramente explorados (EVANS et al., 2005). 

A partir do estudo realizado durante o mestrado, pude me aprofundar na literatura 

sobre os riscos na utilização de questionários e/ou entrevistas e, a partir de então, compará-la 

com os dados coletados em protocolos de pesquisa encaminhados a um CEP, acerca do tipo 

de instrumentos utilizados, medidas de precaução e o tipo de população envolvida em tais 

estudos.  

Tal estudo levou-me a considerações importantes acerca destes riscos. Dentre estas 

considerações podemos destacar que 46,7% dos pesquisadores referiram em seus projetos de 

pesquisa encaminhados a um CEP, que não existia nenhum tipo de risco em suas pesquisas 

com questionários ou entrevistas. E, a não existência de tais riscos, foi, em grande parte, 



 

 

33

atribuída ao fato de as pesquisas utilizarem instrumentos que contenham questionamentos 

(15,2%). Tais considerações se defrontam com a nossa resolução brasileira sobre ética em 

pesquisa com seres humanos (Resolução CNS/MS 196/96), a qual afirma que todo tipo de 

pesquisa envolve riscos (PESSALACIA, 2006). 

Considerando-se ainda a pesquisa com sujeitos vulneráveis, o levantamento realizado 

constatou que grande parte dos sujeitos submetidos às pesquisas com questionários e/ou 

entrevistas podem ser considerados vulneráveis em circunstância à sua situação de doença 

e/ou situação de dependência as quais se encontram (43,5% da população eram de Pacientes) 

(PESSALACIA, 2006). 

Este levantamento me levou a importantes questionamentos quanto ao modo de 

condução de tais pesquisas, tais como: Se o pesquisador desconhece a possibilidade de riscos 

em pesquisas envolvendo questionários e/ou entrevistas, estará ele tomando as devidas 

precauções na formulação de suas questões e no planejamento quanto à forma de abordagem 

destes sujeitos? Será que o pesquisador tem considerado o fator de vulnerabilidade deste tipo 

de população, buscando medidas para minimização deste fator e consequentemente dos 

riscos? (PESSALACIA, 2006). 

Deste modo, a partir dos dados levantados nos protocolos do CEP e na literatura 

existente acerca dos riscos em pesquisas com questionários e/ou entrevistas, podemos 

considerar tais instrumentos como possíveis causadores de danos, desconfortos e 

constrangimentos, quando da falta de cuidados na elaboração de seu conteúdo e modo de 

aplicação do mesmo. Visto que, em uma pesquisa realizada com pesquisadores, foi 

questionado acerca dos possíveis riscos envolvidos em pesquisas que utilizam como 

instrumento de coleta questionários e entrevistas.  

Estes possíveis males ou danos podem ser atribuídos principalmente, ao conteúdo ou ao 

modo de abordagem de questões de sensibilidade, e a abordagem inadequada de tais questões 
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poderia causar níveis incomuns de constrangimento temporário revelando experiências 

traumáticas atuais e/ou passadas (WOOD; HABER, 2002). 

 

1.8. ASSUNTOS E SITUAÇÕES CONSTRANGEDORAS 

Dado que o objetivo deste estudo consiste em identificar os riscos em pesquisas com 

questionário e/ou entrevistas, a partir da análise dos “graus de constrangimento” atribuídos 

por possíveis sujeitos de pesquisa, torna-se pertinente explicitar alguns conceitos ligados à 

palavra “constrangimento” 

O constrangimento, segundo Gouveia et al. (2005),  também denominado de desconcerto, 

é um construto central quando se trata de conhecer aspectos ligados aos sentimentos.  

Podemos afirmar que o sentimento de constrangimento influencia em muitos dos 

comportamentos dos sujeitos, em diferentes culturas. Da mesma forma, estes autores afirmam 

que cultura pode ter um papel central na experiência emocional. Em termos conceituais, o 

sentimento de constrangimento representa uma experiência ou um estado emocional que pode 

ser expresso como uma forma de ansiedade social, relacionada à timidez e vergonha, 

resultante da perspectiva ou avaliação dos outros em situação real ou imaginária. O 

constrangimento pode ser percebido como o resultado da preocupação que as pessoas 

manifestam acerca do seu comportamento observado e o desejo de agir segundo as 

expectativas e os interesses dos demais. Compreende uma resposta psicológica – e também 

fisiológica resultante dos efeitos de contrariar as demandas sociais, procura-se ponderar a 

ansiedade e/ou o medo produzido por avaliações negativas por parte dos demais e a incerteza 

que acompanha o incidente que produziu tal sentimento. Os antecedentes desta emoção 

envolvem, basicamente, violações das convenções sociais, que aumentam a exposição social. 

Nesse sentido, comumente são reportadas experiências constrangedoras em situações de 

“confusões” físicas (tropeçar em algo), falhas cognitivas (esquecer o nome de alguém 
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importante), perda do controle corporal (arrotar ruidosamente), falha na manutenção da 

privacidade (ter seus sentimentos expostos), assim como participar de interações sociais 

desastrosas ou ser objeto de atenção, indesejadamente. Dentre as circunstâncias que provocam 

constrangimento listadas pelos autores, destacamos a falha em regular intimidade do outro: 

condutas com envolvimento interpessoal, cujo constrangimento se produz por invadir o 

espaço íntimo do outro; a falha em regular sua própria intimidade: envolvimento 

interpessoal, cujo constrangimento se produz por sentir que seu espaço íntimo tem sido 

invadido por outra pessoa; a perda de papel: condutas que revelam interações desastrosas ou 

sem graça, neste caso com envolvimento direto da pessoa, que podem fazer com que esta se 

sinta constrangida; o sentir-se culpado: condutas que revelam interações desastrosas ou sem 

graça que, não estando sob o controle da pessoa, podem produzir constrangimento. 

O construto sentimento de constrangimento tem consequências evidentes no âmbito das 

relações interpessoais, pois está relacionado aos papéis desempenhados e às identidades 

sociais assumidas pelos indivíduos. Os estudos sobre o tema têm procurado enfatizar sua 

fonte de origem e os fatores que podem explicar as diferenças individuais em medidas desse 

sentimento. Dentre tais fatores, evidenciam-se como preponderantes a suscetibilidade ao 

contágio emocional e o gênero. No contexto brasileiro, entretanto, são escassos os estudos 

sobre essa temática. Alguns estudos transculturais têm começado a mostrar que reações 

emocionais são frequentemente os melhores preditores de julgamentos morais. As chamadas 

emoções morais são divididas em duas tríades: a tríade vergonha, constrangimento e culpa, e 

a constituída por desprezo, raiva e repugnância - essa última denominada como tríade da 

hostilidade (GOUVEIA et al, 2006). 

Tomando-se por base o conceito de constrangimento, Dias et al. (2007) afirmam que 

não se pode deixar de lado o fato de que qualquer intervenção, mesmo sendo no campo 
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psíquico ou social, poderá mobilizar conteúdos com os quais o paciente pode ainda não estar 

disposto a entrar em contato. 

De acordo com Corbin e Morse (2003), o risco é possível para qualquer tipo de 

assunto a ser abordado dependendo do contexto a qual este se insira e assuntos que levem os 

sujeitos a compartilharem aspectos pessoais e frequentemente íntimos de suas vidas podem 

causar maior constrangimento. Os autores também destacam os assuntos que explorem 

atividades indevidas ou ilegais, exposição dos interesses de pessoas poderosas ou de pessoas 

que possuam comportamentos de dominação que sejam de uma natureza religiosa 

significativa. Também se incluem os assuntos sobre fatos que interfiram profundamente na 

vida ou nas experiências pessoais presentes ou passadas das pessoas. 

De acordo com a Resolução do CFP (2000), assuntos e informações sobre eventos que 

possam ter sido traumáticos (por exemplo, com vítimas de violência, abuso físico ou sexual, 

entre outros) também podem causar constrangimento. 

Wood e Haber (2002) também ressaltam que os assuntos relativos a estupro, incesto 

ou abuso de cônjuge podem causar constrangimento.  

Assuntos sobre atividades sexuais (oral, vaginal, anal, etc) e o gênero de seus parceiros 

também foram citados (WEIJER, 2001). 

Contudo, não somente o tipo de assunto pode influenciar no grau de constrangimento, 

mas a própria condição a qual se dá a pesquisa, destacando-se a questão da informação 

esclarecida, o sigilo, o anonimato e o respeito à privacidade dos sujeitos. Quanto a isto, 

Bachrach (1975) afirma que nenhum sujeito gostaria que outros soubessem de seu 

desempenho em certas tarefas ou, no caso de questionários sobre crenças pessoais, quais 

foram as suas respostas e que cada sujeito deve saber com antecedência o tipo de perguntas 

que teria de responder tendo a oportunidade de se apresentar ou não como voluntário. 
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O conceito de privacidade segundo Loch (2003) é visto sob dois enfoques distintos: o 

primeiro centra-se no controle que o indivíduo exerce sobre o acesso de outros a si próprio; o 

segundo, define a privacidade como uma condição ou estado de intimidade. A maioria das 

definições encontradas segue a primeira linha conceitual, fundamentada em direitos e poderes 

de controlar a intimidade. Tanto legal quanto eticamente, privacidade se refere a direitos, à 

intimidade, e também ao limite de acesso de terceiros ao corpo ou mente de alguém, seja 

mediante contato físico ou revelação de pensamentos ou sentimentos. Constitui-se no direito 

de o indivíduo determinar quando, como e em que extensão a informação por ele dada pode 

ser transmitida ou revelada. A confidencialidade está intimamente relacionada com o conceito 

de privacidade e com um conceito mais restrito de comunicação privilegiada (priviledged 

communication), compartilhando com ambos uma idéia de acesso limitado de terceiros ao 

corpo ou mente de um indivíduo em particular. 

O investigador deve garantir a liberdade e a autodeterminação do participante, dado 

que o participante pode se encontrar, de alguma forma, sujeito à vontade do investigador e do 

projeto científico e mesmo à possibilidade de manipulação este assunto implica. Esta situação 

pode levá-lo a se sentir degradado, por estar em jogo a sua auto estima e outros valores 

importantes para ele. Os investigadores no mínimo deveriam ser gratos a todos aqueles que 

concordam em participar de seus estudos, porque além de estar dispostos a dar o seu tempo 

(mesmo quando não há pagamento) se submetem a correr alguns riscos – também por isso 

merecem ser tratados com os mais elevados padrões de reflexão e respeito (ROVALETTI, 

2006). 

Weijer (2001) também aponta para o risco de que professores pais, familiares ou 

outros conhecidos do sujeito tornem-se cientes de atividade proibida ou íntima. 

Corbin e Morse (2003) ressaltam a importância da garantia de confidencialidade 

(utilização de números, códigos) ou nenhum registro de sua participação, o que implica na 
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não assinatura do termo de consentimento (consentimento somente verbal), e também no uso 

de imagens ou gravações. 

Também cabe destacar que a própria resolução 196/96 estabelece medidas de 

precaução em relação aos riscos e dentre elas, a mais efetiva diz respeito à autorização 

informada para a participação na pesquisa, através do TCLE que deve contemplar os objetivos 

da pesquisa, métodos, benefícios previstos e riscos potenciais em uma linguagem acessível 

aos participantes da pesquisa (BRASIL, 1996). 

 

1.9. RISCOS EM PESQUISAS COM SUJEITOS VULNERÁVEIS 

Outra questão importante é o conceito de vulnerabilidade relacionado à questão dos 

riscos. A vulnerabilidade revela-se como condição existencial humana, pressupondo sua 

manifestação em diferentes graus, dependendo da situação, em todos os seres humanos. Ao 

reconhecer a vulnerabilidade do outro se pensa sobre a própria vulnerabilidade e assim, se 

começa a entender a limitação da condição humana (PETENGILL; ÂNGELO, 2005).  

Deste modo, a vulnerabilidade humana pode ser conceituada, basicamente, de duas 

maneiras: vulnerabilidade intrínseca e vulnerabilidade circunstancial.  

A vulnerabilidade intrínseca implica em estar susceptível a, ou em perigo de, sofrer 

danos. Estar vivo é estar em uma situação altamente vulnerável a perturbações e à morte e 

ainda, a vida humana, pode ser considerada desproporcionalmente frágil e propensa a 

desordens e disfunções (KOTTOW, 2003). 

Na vulnerabilidade circunstancial, além de os indivíduos possuírem sua 

vulnerabilidade intrínseca, alguns deles podem também ser afetados por circunstâncias 

desfavoráveis, as quais os tornam mais vulneráveis ainda, tais como: pobreza, falta de 

educação, dificuldades geográficas, doenças crônicas e endêmicas e outros infortúnios. Além 

disso, Kottow (2003) também admite que o indivíduo marcado pela vulnerabilidade 
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circunstancial apresente uma maior predisposição a sofrer danos. O indivíduo vulnerável sofre 

de necessidades não atendidas, o que o torna frágil e consequentemente predisposto a sofrer 

danos. 

De acordo com Aran e Peixoto Junior (2007), pessoas vulneráveis são pessoas relativa 

ou absolutamente incapazes de proteger seus próprios interesses, ou seja, podem ter poder, 

inteligência, educação, recursos e forças insuficientes ou outros atributos necessários à 

proteção de seus interesses. Diante de tal definição, a principal característica de 

vulnerabilidade expressa por esta diretriz seria a de limitação da capacidade ou liberdade, 

mostrando que os grupos específicos poderiam ser considerados vulneráveis, tais como os 

membros subordinados de grupos hierárquicos como militares, funcionários, estudantes, 

pessoas idosas com demência e residentes em asilos, pessoas que recebem benefícios da 

seguridade ou assistência social, pessoas pobres ou desempregadas, pacientes, alguns grupos 

étnicos e raciais minoritários, sem-teto, nômades, refugiados ou pessoas deslocadas, 

prisioneiros, membros de comunidade sem conhecimento dos conceitos médicos modernos, 

dentre outras. 

Rocca et al. (2005) ainda definem a vulnerabilidade como incapacidade de uma pessoa 

proteger os seus próprios interesses por causa de impedimentos, como a sua incapacidade para 

dar o consentimento informado, não poder recorrer à outra forma de cuidados médicos ou de 

satisfazer outras necessidades onerosas, ou ser membro de uma classe menos favorecida ou 

subordinada a um grupo hierárquico. Dessa maneira, registramos como vulneráveis esses 

indivíduos, comunidades ou setores da comunidade expostos a sofrer lesões ou abuso desde 

que a sua independência está prejudicada ou diminuída. Em geral, é suficiente admitir que 

este tipo de situação de vulnerabilidade pode ser motivada pelos seguintes fatores: ser menor 

de idade, ter uma grave deficiência sensorial que impede a compreensão, não dominar uma 

língua fluentemente, ter um transtorno psiquiátrico agudo ou crônico ou ter um grave 
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comprometimento cognitivo. As pessoas que possuem algumas dessas condições apresentam 

características distintivas especiais que as tornam extremamente vulneráveis. Isto requer gerar 

estratégias para salvaguardar os seus direitos especiais, como a inclusão de parentes mais 

próximos na prática terapêutica, em uma atitude de proteção a sua condição de 

vulnerabilidade. 

Cabe ressaltar o conceito de vulnerabilidade apresentado pela nossa resolução CNS 

196/96, a qual define vulnerabilidade como o “estado de pessoas ou grupos que, por quaisquer 

razões ou motivos, tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida, sobretudo no que 

se refere ao termo de consentimento livre e esclarecido”. Tal Resolução caracteriza ainda, a 

vulnerabilidade dos sujeitos de pesquisa, em três planos interdependentes. 

O primeiro centra-se no acesso dos sujeitos às informações relativas ao protocolo, 

incluindo a forma como são transmitidas e sua competência para consentir. Neste grupo 

podemos incluir os sujeitos que sofrem de incapacidade legal ou perturbações ou doenças 

mentais, bem como os fetos, as crianças e os adolescentes, bem como em estados de 

inconsciência e coma (BRASIL, 1996). 

O segundo plano advém de condicionamentos específicos ou da influência de 

autoridade, tais como: estudantes, militares, presidiários, internos de centros de readaptação, 

casas-abrigo, asilos ou associações religiosas (BRASIL, 1996). 

O terceiro diz respeito às diferenças culturais entre as comunidades, destacando como 

exemplo as pesquisas com populações indígenas (BRASIL, 1996). 

Portanto, o conceito de vulnerabilidade segundo Guilhem, Oliveira e Carneiro (2005), 

vem sendo utilizado em vários campos e aplicado a diferentes situações de saúde. No entanto, 

ele é de grande importância no contexto da pesquisa com seres humanos quando se considera 

as questões éticas e relacionais entre pesquisador e sujeitos. A vulnerabilidade pode ser 

considerada como uma situação resultante de desigualdade e opressão entre aqueles que 
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detêm e aqueles que se submetem ao poder. Ou seja, é uma condição que se estabelece frente 

relações, podendo se relacionar à esfera individual (fatores biológicos, cognitivos e 

comportamentais) para os quais podemos citar como exemplos: a adequação das informações 

aos sujeitos envolvidos, a habilidade intelectual que permita ter o acesso à totalidade das 

informações relativas à pesquisa, garantindo a confidencialidade sobre a origem dos dados e 

continuidade do tratamento no caso de desistência em participar da pesquisa, a capacidade 

para apreender as informações e fornecer o consentimento  e a forma como o consentimento é 

obtido e as próprias relações de poder entre pesquisador e sujeitos que se estabelecem. Assim, 

consideramos que cada uma dessas diferentes esferas são interdependentes e mutuamente 

influenciáveis, sendo que cada uma delas abarca uma gama variada de questões. Os autores 

destacam que a esfera cultural (referente à submissão a padrões e crenças morais, hierarquias, 

relações de poder, questões de gênero, entre outras) merece consideração especial, uma vez 

que as pessoas acreditam que o sujeito técnico teria os requisitos necessários para decidir, 

também, em situação de conflito moral. Nesse caso, o pesquisador poderia estar decidindo 

mais em função de seus próprios objetivos do que efetivamente em função dos benefícios que 

poderiam advir ao sujeito de pesquisa. 

 O caráter não-probabilístico da vulnerabilidade a torna interessante pelo fato de ser 

aplicável a qualquer dano ou condição de interesse para a saúde pública, superando, portanto, 

a tradicional abordagem das estratégias de redução de risco empregada pela epidemiologia, 

pois a grande pretensão é a busca da síntese dos três planos – individual, social e 

programático (PAZ; SANTOS; EIDT, 2006). 

Deste modo, indivíduos pertencentes a um grupo vulnerável podem ser incluídos na 

pesquisa somente quando sua participação é essencial à hipótese que está sendo testada.  E, se 

as pessoas forem incapazes de fornecer o consentimento informado, o consentimento de um 

decisor substituto é requerido.  E, a quantidade de risco não-terapêutico a que as pessoas 
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podem ser expostas é limitada ao mínimo ou a um excesso menor do que o mínimo (WEIJER, 

2001).   

Os CEPs têm cuidado redobrado com a proteção de grupos vulneráveis (todos aqueles 

que tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida). É o caso dos menores de 18 anos, 

das gestantes, populações pobres, populações indígenas, presidiários, militares, religiosos, 

funcionários, alunos, deficientes mentais, incapazes, idosos. No processo que culmina na 

emissão de um, o CEP avalia se o projeto é exequível, verifica a adequação do TCLE, as 

garantias oferecidas aos participantes do estudo e os eventuais conflitos de interesses. Deve ser 

enfatizado que os CEPs tornam-se corresponsáveis pelos projetos de pesquisa que aprovam 

(ALVES; TUBINO, 2007). 

E, quando se trata de analisar comportamentos e valores de minorias – como grupos 

religiosos, minorias étnicas, os grupos juvenis ou subculturas políticas e marginalizados - 

deve-se pensar que eles podem sentir que a investigação os torna mais vulneráveis à 

desaprovação social. Isto exige um cuidadoso respeito pelas suas crenças, opiniões e estilos de 

vida, mesmo que sejam diferentes das que foram aceitas pela maioria. Além disso, você deve 

ter cuidado com as descrições, a fim de evitar distorções na sua autoimagem e nos direitos das 

minorias presentes (ROVALETTI, 2006). 

Cabe ressaltar que os requisitos básicos para o TCLE são: sujeito e/ou familiar 

responsável devem ter suficiente informação médica para tomar uma decisão; o consentimento 

deve ser dado pelo sujeito e/ou familiares e/ou tutor de forma voluntária e sem pressão; sujeito 

e/ou a família ou tutor que dá o consentimento deve ter suficiente competência e capacidade; se 

o sujeito é vulnerável, quem o representa não deve ser; o consentimento informado deve ser 

expresso formalmente e fiavelmente de acordo com a lei; o consentimento informado que 

resulte de um processo de relações simétricas deve ter uma forma externa (verbal e/ou escrita); 
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o consentimento informado deve ser obtido bem antes da conclusão do procedimento (ROCCA 

et al., 2005). 

Portanto, a vulnerabilidade dos sujeitos de pesquisa deve ser considerada quando da 

elaboração dos questionários ou entrevistas. Este tipo de sujeito só poderá ser incluído na 

pesquisa dada a relevância da mesma, verificada no contrapeso riscos/benefícios. E, caso estes 

indivíduos sejam incluídos deve-se tomar maiores cuidados na elaboração das questões, na 

abordagem e na garantia da autonomia destes sujeitos.  

Deste modo, este estudo torna-se relevante, na medida em que poderá trazer subsídios 

para uma análise mais acurada por parte do pesquisador acerca do conteúdo de suas questões e 

para uma melhor análise sobre uma maior ou menor probabilidade de ocorrência de riscos. E, a 

partir do reconhecimento de maior probabilidade de riscos, o mesmo poderá refletir sobre a 

necessidade ou a relevância de se abordar tais assuntos, e, mesmo quando for imprescindível, 

esse questionamento para responder sua hipótese, que possa tomar os devidos cuidados ou 

precauções para minimizá-los ou combatê-los, caso os mesmos venham à tona. O pesquisador 

também poderá saber que tipos de assuntos poderiam causar um constrangimento ou uma 

ansiedade maior aos sujeitos em situação de vulnerabilidade circunstancial. 

Além disso, os resultados poderão contribuir para ampliar o debate sobre 

vulnerabilidade dos participantes em pesquisa e os limites de abordagem expressos nos 

instrumentos de coleta de dados. De acordo com o que já foi mencionado, essa temática 

encontra-se escassamente desenvolvida na literatura, não existindo especificamente uma 

descrição dos assuntos ou situações que propiciam riscos emocionais à população em geral ou 

para a população considerada vulnerável, quando da elaboração e aplicação de  questionários 

e entrevistas para pesquisas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1- Geral: 

- Identificar e analisar os riscos em pesquisas com questionários e/ou entrevistas a 

partir da avaliação do “grau de constrangimento” atribuído por possíveis sujeitos de 

pesquisa e comparar tal grau de acordo com a condição de vulnerabilidade dos 

participantes.  

 2.2. Específicos: 

- Verificar o grau de constrangimento atribuído pelos sujeitos de pesquisa, em relação 

ao questionamento sobre assuntos e situações considerados de maior probabilidade de 

constrangimento, desconforto emocional ou moral. 

- Comparar as respostas encontradas junto às populações vulneráveis e não-

vulneráveis, visando reconhecer os tipos de assuntos que poderiam ser mais 

constrangedores às populações vulneráveis. 

- Analisar e discutir os resultados levantados, apontando para os tipos de assuntos ou 

situações os quais poderiam ser de maior constrangimento para os sujeitos e propor 

medidas voltadas para a prevenção e minimização de tais riscos.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. TIPO DE ESTUDO: 

 Trata-se de um estudo prospectivo, comparativo, de abordagem quantitativa e de 

cunho descritivo.  

3.2. LOCAL: 

A coleta de dados foi realizada em setores ligados ao Hospital de Base e à Faculdade 

de Medicina de São José do Rio Preto-SP-FUNFARME/FAMERP, de acordo com o tipo de 

sujeito a ser abordado na pesquisa e no calçadão de São José do Rio Preto-SP.  

3.3. POPULAÇÃO, AMOSTRA, CRITÉRIOS DE INCLUSÃO/ EXCLUSÃO 

A coleta de dados foi realizada junto a um total de 1149 sujeitos, divididos nas 

seguintes categorias: 

1. Sujeitos não-vulneráveis circunstancialmente: pessoas ou grupos que, não tenham a 

sua capacidade de autodeterminação reduzida.  

2. Sujeitos vulneráveis circunstancialmente: pessoas ou grupos que, por quaisquer 

razões ou motivos, tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida, de acordo com os 

critérios de exclusão e inclusão delimitados abaixo.  

Critérios de inclusão/exclusão do grupo vulneráveis: 

Optou-se para a realização deste estudo, pela escolha das seguintes populações 

vulneráveis: 

- Paciente: vulnerável pela sua condição de dependência em relação à instituição e à 

equipe de saúde (cuidados de saúde). Foram abordados 201 pacientes da clínica oncológica do 

hospital de base de São José do Rio Preto-SP.  A população atendida por mês na citada clínica 

é de 220 pacientes em média. 
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- Aluno: vulnerável pela sua relação de dependência em relação ao professor e à 

escola, bem como ao pesquisador, e pela sua autocapacidade reduzida decorrente da menor 

idade. Foram abordados 209 alunos do curso de graduação da Faculdade de Medicina de São 

José do Rio Preto-SP. O curso de graduação em Enfermagem tem em média 240 alunos por 

ano. 

- Funcionários da equipe de enfermagem: pela sua condição de estresse relativa à 

vivência no ambiente hospitalar, vulneráveis a riscos biológicos, físicos, químicos e 

psicossociais. Foram abordados todos os funcionários da equipe de enfermagem da UTI 

intermediária e neuro (5° andar), num total de 44 funcionários. 

-Gestantes: pela condição fisiológica e hormonal de ser gestante, que a torna mais 

frágil e sensível aos acontecimentos do dia-a-dia. Foram abordadas 200 gestantes da clínica 

ginecológico-obstétrica do hospital de base de São José do Rio Preto-SP. A população 

atendida por mês na citada clínica é de 300 gestantes em média 

-Puérperas: pela condição fisiológica e hormonal do pós-parto que a torna mais 

sensível e emotiva, bem como sujeita a problemas de ordem emocional, tal como a depressão. 

Foram abordadas 96 puérperas da clínica ginecológico-obstétrica do hospital de base de São 

José do Rio Preto-SP. A população atendida por mês na citada clínica é de 150 puérperas em 

média. 

-Acompanhantes de pacientes: pela situação de estresse relativa ao estado de saúde de 

um ente querido ou mesmo pelo estresse de prestar cuidados diários a esta pessoa, o que 

interfere profundamente em sua rotina e sua vida. Foram abordados 200 

acompanhantes/familiares de pacientes da clínica oncológica do hospital de base de São José 

do Rio Preto-SP. A população atendida por mês na citada clínica é de 220 pacientes em média 

e cada paciente sempre comparece ao setor com pelo menos um acompanhante. 
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A escolha de tais populações surgiu de um estudo que realizei durante a minha 

graduação, o qual apontou que estas são as populações utilizadas com maior freqüência em 

pesquisas de enfermeiros (REIS; TAVARES, 2004). 

Quanto à população não-vulnerável, foram abordados 199 sujeitos em um local 

público (transeuntes do calçadão de São José do Rio Preto-SP), sendo convidados a participar 

da pesquisa. A população selecionada aleatoriamente, não poderia apresentar nenhuma das 

condições de vulnerabilidade determinadas acima e pela resolução CNS 196/96. 

 

3.4. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Este estudo busca verificar que tipos de assuntos ou situações poderiam ser de maior ou 

menor sensibilidade emocional aos sujeitos quando abordados em pesquisas com 

questionários ou entrevistas. Contudo, tais assuntos ainda não se encontram de forma clara na 

literatura, enquanto causadores de constrangimento aos sujeitos de pesquisa e não existem 

estudos que busquem junto aos sujeitos que tipos de assuntos os deixariam constrangidos em 

falar. Deste modo, a confecção do instrumento de coleta de dados (ANEXO I- Entrevista) foi 

baseada em pressupostos encontrados na literatura acerca do tipo de assuntos ou situações as 

quais poderiam ser constrangedoras para os sujeitos de pesquisa. 

Para a coleta dos dados foi elaborado um roteiro específico (ANEXO I- Entrevista), 

contendo os itens necessários para o alcance dos objetivos almejados. Tal roteiro contém itens 

para coleta de informações relativas à:  ▪ Dados de identificação do sujeito; ▪ Simulações de 

Tópicos/questões de sensibilidade;▪ Simulações de situações nas quais possam ocorrer quebra 

de privacidade/ anonimato; ▪ Grau de constrangimento atribuído a tais tópicos e situações 

pelos sujeitos nos diferentes grupos. 

Tal instrumento se constitui em uma simulação de uma pesquisa, ou seja, o sujeito foi 

abordado da seguinte maneira: 
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- Se o Sr/Srª fosse convidado a participar de uma pesquisa, quais dos assuntos e 

situações abaixo o (a) deixaria mais constrangido (a) em responder/falar sobre... 

Assim, o sujeito pôde apontar que tipos de assuntos/questões e/ou situações em 

pesquisas com questionamentos poderiam deixá-lo (a) constrangido (a) e qual o grau de 

constrangimento que o mesmo teria a tais assuntos/situações. 

 

3.5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

1ª ETAPA 

-Estudo Piloto: aplicação do instrumento de coleta de dados (ANEXO I Entrevista) junto aos 

sujeitos pertencentes/membros de um Comitê de Ética em Pesquisa com o objetivo de se 

verificar a aplicabilidade do instrumento no que diz respeito a seu conteúdo, clareza e 

entendimento, visando o aprimoramento e adequação do mesmo. 

 -Após o teste, o instrumento sofreu algumas alterações, de acordo com as insuficiências 

encontradas. 

-Após a adequação e o aprimoramento do instrumento de coleta, o mesmo pôde ser aplicado à 

amostra estabelecida no estudo. 

 

2ª ETAPA 

- Seleção aleatória dos sujeitos nos respectivos locais e aplicação do instrumento de coleta 

(ANEXO I- Entrevista). 

-Após a inclusão do sujeito no grupo, o mesmo foi convidado a participar do estudo, sendo 

devidamente esclarecido quanto ao mesmo e assinaram ao TCLE. 

-Foram realizadas as entrevistas com os sujeitos selecionados (ANEXO 1-Entrevista) 
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3ª ETAPA 

- As respostas levantadas foram classificadas nas categorias: 1-Não constrangedor; 2- Pouco 

constrangedor; 3- Constrangedor; 4- Muito Constrangedor e discutidas segundo dados 

encontrados na literatura, apontando para aquelas respostas que mais chamaram a atenção. 

 

3.6. ASPECTOS ÉTICOS 

 Antes de se iniciar a coleta de dados, foi solicitada a avaliação minuciosa do projeto de 

pesquisa pelos membros do CEP da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto-

FAMERP, o qual foi aprovado.  

 Os participantes foram convidados a participar do estudo, sendo devidamente 

esclarecidos quanto aos seus objetivos, riscos e benefícios e, após, assinaram o TCLE 

(ANEXO 2), o qual foi elaborado em duas vias, sendo que uma delas foi assinada pela 

pesquisadora e entregue ao participante e a outra foi assinada pelo participante e devolvida à 

pesquisadora.  

Além disso, também foi assegurado o sigilo e o anonimato dos sujeitos e instituição 

que compuseram a amostra do estudo. Os participantes também foram esclarecidos sobre a 

possibilidade de desistirem de responder às questões e se retirarem da pesquisa a qualquer 

momento, sem que isto envolvesse qualquer tipo de prejuízo.  

 

3.7. ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

Para a análise estatística dos dados recorreu-se à distribuição de freqüência absoluta e 

percentual, Teste Z para comparação de duas proporções, Teste Qui-quadrado para 

comparação de mais de duas proporções e Comparações múltiplas dois a dois entre 

proporções (ZAR, 1999). O software estatístico utilizado para a análise foi o Minitab, versão 

14.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tal como mencionado anteriormente, o instrumento de coleta proposto neste estudo 

foi elaborado pela própria pesquisadora baseado em dados encontrados na literatura que 

apontam os tipos de assunto e situações em pesquisa que poderiam culminar em algum tipo de 

constrangimento para sujeitos participantes de pesquisas. Assim, buscando-se verificar a 

aplicabilidade do instrumento no que diz respeito a seu conteúdo, clareza e entendimento, 

bem como esgotar todo tipo de assunto ou situação que poderiam causar constrangimento aos 

sujeitos de pesquisa, foi realizado um estudo piloto, anteriormente à aplicação do instrumento 

à população a ser estudada. O mesmo foi aplicado junto a 10 sujeitos pertencentes/membros 

de um Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos durante uma das reuniões e após, 

sofreu adequações quanto à sua forma e conteúdo.  Após a adequação, foi aplicado a 1149 

(100%) sujeitos, subdivididos nas categorias: não vulneráveis transeuntes (NVT) 199 

(17,34%) e vulneráveis paciente oncológico (VPO) 201 (17,49%); aluno (VA) 209 (18,19%); 

funcionário (VF) 44 (3,83%); gestante (VG) 200 (17,41%); puérpera (VP) 96 (8,36%); 

acompanhante de paciente oncológico (VAO) 200 (17,41%), como demonstra a Tabela 1: 

Tabela 1- Distribuição percentual por tipo de população 

População Freqüência Percentagem 

Transeuntes (NVT) 199 17,32 

Aluno (VA) 209 18,18 

Acompanhante de paciente oncológico (VAO) 200 17,41 

Funcionário (VF) 44 3,83 

Gestante (VG)  200 17,41 

Puérpera (VP) 96 8,36 

Paciente oncológico (VPO) 201 17,49 

Total 1149 100,00 
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A escolha de tais populações foi baseada em um estudo realizado através de 

protocolos de um CEP. Tal estudo indicou que a maioria das populações abordadas em 

pesquisas realizadas por enfermeiros em um hospital de grande porte da cidade de São José do 

Rio Preto-SP, eram estas, nas seguintes proporções: pacientes (36,2%); profissionais da 

equipe de enfermagem (14,9%); alunos (8,5%); professores (6,4%); gestantes, puérperas, 

acompanhantes e outros (34,0%) (REIS; TAVARES, 2004). Assim, optou-se por tais 

populações neste estudo, por se tratar de populações frequentemente abordadas em pesquisas 

da área de enfermagem e por se tratar de populações vulneráveis circunstancialmente.  

A vulnerabilidade do paciente apresenta uma relação importante com o paternalismo 

médico e com a própria origem do termo “paciente”. O termo paciente é derivado do verbo 

em latim que significa “o sofredor”, e tem sido tradicionalmente usado para designar aqueles 

que são receptores de cuidado, tendo uma conotação de dependência, e por isso, muitos 

profissionais da saúde preferem usar o termo cliente, que é derivado de um verbo do latim que 

significa “apoiar”, tendo um sentido de aliança e interdependência (SMELTZER; BARE, 

2006). Cabe considerar-se ainda que a condição de enfermidade pode gerar sentimentos como 

a incapacidade, a sensação de dependência, a insegurança e a sensação de perda do controle 

sobre si mesmo. Os doentes encaram a hospitalização como fator de despersonalização por 

reconhecerem a dificuldade para manter sua identidade, intimidade e privacidade. O ambiente 

hospitalar é estressante por diversos fatores, essencialmente ao doente, por perder o controle 

sobre os que o afetam, e dos quais depende para a sua sobrevivência. Além disso, a internação 

é angustiante por evidenciar a fragilidade a que estão sujeitos, devido à exposição emocional e 

física (PUPULIM; SAWADA, 2002). A transformação do indivíduo em paciente inclui a 

vivência de uma série de separações marcadas, frequentemente, por experiências de 

fragmentação e perda de autonomia sobre o próprio corpo. Ficar doente e depender de outros 

traz constrangimentos, passa a ser vergonhoso em uma sociedade marcada pelo sucesso e pela 
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capacidade de produzir. Da condição de paciente em uma enfermaria ao transtorno de 

depender dos cuidados de outros, somam-se as práticas que constituem o dia-a-dia no 

hospital: o corpo do doente passa a ser o principal lugar de manipulações diversas e, às vezes, 

fragmentadas, realizadas por muitas mãos: profissionais de enfermagem, médicos, estudantes, 

residentes... . E nessa condição de dependência, o paciente começa a vivenciar a insegurança, 

a angústia da dúvida e a carência de atenção. A ruptura com a vida cotidiana – trabalho, 

amigos, família –, desencadeia “uma carência de presença” (TORALES-PEREIRA et al, 

2004). 

E, sobre o paternalismo, cabe ressaltar que o termo tem sua origem na palavra latina 

pater (pai) e se refere ao modelo da família patriarcal, isto é, a família onde o pai exerce o 

poder de fazer todas as escolhas, em especial quando se trata dos filhos e, legalmente, tem 

sido definido como coerção, através de leis que interferem nas liberdades de ação dos 

indivíduos. E, o paternalismo médico, pode ser definido como a conduta que tem por intenção 

beneficiar o paciente sem o seu consentimento. O ato paternalista pode, também, estar 

relacionado à omissão ou à distorção das informações, com o objetivo de não causar ao 

paciente sofrimento psicológico, podendo ainda, envolver o uso da força ou da coerção. A 

moralidade do paternalismo médico tem sido foco de discussões perante a emergente 

valorização da autodeterminação do indivíduo, fundamentada no princípio da autonomia 

(ALMEIDA, 2000).  

No que diz respeito à vulnerabilidade do acompanhante de paciente, cabe ressaltar que 

o mesmo se constitui, frequentemente, como um familiar próximo e, outras vezes, como um 

amigo ou outros. Tal vulnerabilidade está relacionada à sua relação de dependência com a 

instituição e ao sofrimento do mesmo perante a condição do paciente o qual acompanha. 

 Segundo Silva e Bocchi (2005), a hospitalização é uma fase do processo em que a 

família passa a enfrentar a realidade movida pela crença de que o paciente irá melhorar, 
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mesmo que seja informada pelo médico sobre os tipos de tratamentos e sobre as mínimas 

chances de recuperação. A família quer permanecer junto ao doente no hospital, pelos 

seguintes motivos: insegurança, interesse no paciente, sentimento de corresponsabilidade pela 

sua recuperação, oportunidade de aprender, obrigação, respeito e simplesmente para estar 

junto. Os autores também ressaltam que a instituição hospitalar impõe várias regras à família 

e que a equipe de saúde se sente, muitas vezes, incomodada com a família podendo 

demonstrar uma desatenção com a mesma. Também destaca que a experiência de ser um 

acompanhante, não se torna prazerosa, à medida que, o mesmo vivencia a questão do 

prolongamento da internação, sofre com o processo diagnóstico, percebendo as chances de 

recuperação diminuídas e percebendo o sofrimento do doente com o tratamento. 

Os funcionários de instituições de saúde também podem ser considerados como 

vulneráveis, devido aos comportamentos de submissão, conformismo, cooperação, 

dependência e respeito à hierarquia os quais os mesmos vivenciam. Pitta (2003) ao estudar as 

relações em ambientes hospitalares, ressalta que as questões envolvendo o avanço científico e 

tecnológico, visto materialmente por equipamentos e técnicas, têm o seu equilíbrio ou 

desequilíbrio predeterminado pelo indivíduo ou coletivo de indivíduos participantes. Uma vez 

inseridos na lógica do modo de produção a que estão subordinados, assistimos a uma curiosa 

e insólita luta: no mesmo instante em que se multiplicam as atividades econômicas dos 

diferentes setores, também as agressões à vida e à saúde dos trabalhadores são produzidas, 

caminhando junto, formas cada vez mais sofisticadas de reparação desses danos em serviços 

de saúde aos trabalhadores de diversos níveis hierárquicos. Os trabalhadores, enquanto 

usuários e enquanto prestadores de serviços, não têm merecido o necessário olhar sob seus 

agravos, já que alguns estudiosos mencionam o papel das condições de trabalho e o 

adoecimento mental, dizendo até que a loucura acontece pelo superesforço da mente que 

trabalha excessivamente seus instrumentos até debilitá-los, e também pelo esforço das 
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faculdades corporais e o transtorno das funções vitais provocam uma reação no cérebro que 

desequilibra suas atividades.  

Cabe lembrar as questões envolvendo o anonimato dos sujeitos participantes. Quanto a 

isto, Duarte (2004) ressalta que quando uma investigação se inscreve, por exemplo, em um 

contexto em que o anonimato dos interlocutores precisa ser preservado e estes pertencem a 

uma comunidade onde sua fala e sua história podem facilmente ser reconhecidas pelos 

demais, deve-se buscar outros meios para levantamento de material empírico. Em instituições 

onde exista violência ou abuso de poder, é evidentemente desaconselhável realizar entrevistas 

de caráter pessoal. Se entrarmos em uma instituição onde se verifica uma crise — disputa de 

poder, perseguição política, denúncias de desvio de verbas, implantação de um projeto 

polêmico, dentre outras, provavelmente os profissionais que ali trabalham não estarão 

dispostos a arriscar sua segurança pessoal para fornecer informações a um pesquisador, 

mesmo que reconheçam que os resultados desse trabalho poderiam vir a contribuir para a 

solução do problema. Cabe ao pesquisador avaliar a situação, antes de sua entrada no campo, 

para escolher de que recursos irá lançar mão. 

Sobre a vulnerabilidade do aluno, Roncaglio (2004) ao realizar um estudo objetivando 

levantar as opiniões, atitudes e crenças de professores e alunos sobre a relação professor-

aluno, ressalta que fica claro que o professor admite que, não obstante possa haver uma 

relação de respeito mútuo entre professor e aluno, o vínculo de dependência também se faz 

presente nesse contexto, à medida que pressupõe ser essa relação assimétrica e permeada pela 

autoridade.  

Já em relação à gestante, Mello (2002) destaca que a vulnerabilidade da mesma tem 

uma íntima relação com questões sociais, tais como o acesso aos métodos contraceptivos 

gratuitos e aos programas de prevenção e atenção à saúde reprodutiva, tal como o de 

planejamento familiar. Tal vulnerabilidade também está relacionada às questões de gênero, 
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que no caso da mulher é visível a associação do espaço doméstico, com a responsabilidade 

pela casa e pelos filhos, sendo isto, entretanto, fator de inferiorização feminina. E, quando a 

gestação ocorre na adolescência, a vulnerabilidade torna-se maior, visto que, segundo 

Ximenes Neto et al. (2007) a gravidez na adolescência leva, quase sempre, à destruição de 

planos e o adiamento de sonhos, introduzindo a mulher adolescente numa situação de (des) 

ajustamento social, familiar e escolar, podendo levá-la a um momento de crises, que 

dependendo do grau de ajuste da personalidade, a mesma pode sair desta crise fortalecida ou 

caminhar para depressão, tentativa de aborto ou suicídio.  

Cabe destacar também, de acordo com Baptista, Baptista e Torres (2006) que durante 

a gravidez, o organismo feminino produz hormônios sexuais e não sexuais pela placenta, o 

que pode trazer mudanças orgânicas e comportamentais significativas, não condizentes com 

os comportamentos habituais. Muitas vezes, a gestante poderá passar por mudanças físicas 

como também psicológicas, verificando-se sintomas comuns no primeiro trimestre, que são o 

aumento de cansaço, irritabilidade, mudanças de apetite, prazer diminuído e distúrbios do 

sono.  No segundo trimestre a gestante percebe os movimentos fetais, é a primeira vez que 

sente o seu bebê, poderá apresentar preocupação quanto às alterações do corpo (sentir medo 

de não voltar à forma natural antes da gestação), medo de ficar modificada como pessoa, isto 

é, perder a sua identidade e se tornar outra pessoa. Outras características comuns são: a 

diminuição dos sintomas de mal estar, vômitos e náuseas, podendo haver um aumento de 

varizes devido ao volume da circulação sangüínea, o aparecimento da linha escura no ventre, 

aumento de apetite, micção mais frequente, sentimento de ciúmes e medo de ser traída por se 

sentir feia, dentre outras. No terceiro e último trimestre, as gestantes se veem próximas ao 

momento do parto e poderão ser tomadas pela ansiedade, pois haverá mudanças na sua rotina 

de vida diária após o nascimento do bebê. Muitas vezes se preocupam com o parto, como por 

exemplo, as dores da contração, preocupação com ela e o bebê e medo de morrer. A gestação 
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é um momento de mudanças fisiológicas, sociais, familiares e psicológicas, podendo assim 

ser um período em que se observam aumentos de sintomatologias ou mesmo o 

desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. 

Tais fatores também são aplicáveis à vulnerabilidade da puérpera, visto que, a 

gestação e o parto são responsáveis por alterações importantes na vida da mulher, podendo ser 

em nível fisiológico, social, familiar e psicológico (BAPTISTA; BAPTISTA; TORRES, 

2006). Também são consideradas fases propensas a crises emocionais (FRIZZO; PICCININI, 

2005) e que necessitam, portanto, de atenção especial, pois envolvem várias alterações físicas, 

hormonais, psíquicas e sociais, que podem refletir diretamente na saúde dessas pacientes 

(CAMACHO et al. 2006). 

Quanto à população não-vulnerável, os sujeitos foram selecionados aleatoriamente em 

praça pública e o critério de inclusão foi o de que esta população não poderia apresentar 

nenhuma das condições de vulnerabilidade descritas na literatura, como determinadas acima, 

e pela resolução CNS 196/96 (sujeitos que não se encontrem em uma situação na qual a sua 

capacidade de autodeterminação esteja reduzida) (BRASIL,1996). 

 Em relação ao gênero dos participantes, encontramos as seguintes distribuições: 

Tabela 2- Distribuição percentual segundo o gênero. 

 
Cabe ressaltar que a preponderância do sexo feminino está relacionada ao próprio tipo de 

população a qual foi pesquisada, na qual foram incluídas gestantes e puérperas, condições 

estas ligadas exclusivamente ao gênero feminino. Tal preponderância pode influenciar nos 

Gênero Freqüência Percentagem 

Feminino 881 76,67 

Masculino 266 23,15 

Ign 2 0,17 

Total 1149 100,00 
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resultados desta pesquisa, à medida que a própria condição de gênero envolve uma maior 

vulnerabilidade às questões abordadas. Em uma revisão de pesquisas acerca das diferenças de 

gênero nas emoções, foi levantado que a população geral acredita na existência de uma 

diferença na freqüência da experiência e expressão de determinadas emoções por parte de 

homens e mulheres. Eles também afirmam que algumas emoções são, de fato, vivenciadas e 

expressas com maior freqüência por mulheres; são as chamadas emoções femininas, que 

incluem felicidade, vergonha, medo e constrangimento (GOUVEIA et al, 2006). 

 O gênero é uma construção sociológica, político-cultural do termo sexo. É a "maneira 

de existir do corpo, entendido como campo de possibilidades culturais recebidas e 

reinterpretadas; se constrói expressa através das relações sociais (de poder), em processo 

infinito de modelagem-conquista de seres humanos. Argumenta, ainda, que “as relações 

homem-mulher estão permeadas pelo poder". A relação homem-mulher deve ser analisada 

articulando-a com o capitalismo, o patriarcado e até com o racismo. Ao compreender a 

questão de gênero dentro de uma perspectiva relacional, a mulher não sofre uma exploração 

absoluta e determinada, remetendo que "nos dois pólos da relação existe poder, ainda que em 

doses tremendamente desiguais". Sugere que essa relação de poder é basicamente 

contraditória. No processo dialético cada um tem seu poder, o homem busca preservar a sua 

posição e a mulher luta pela conquista dos seus direitos (MELO, 2001). 

Podemos encontrar na literatura diversos estudos que examinam as relações sociais de 

hierarquização as quais demonstram o baixo prestígio social do gênero feminino. Dentro dos 

papéis atribuídos às mulheres foi-lhes delegado um maior envolvimento com o corpo e com 

as funções reprodutivas. Assim, elas têm sido percebidas socialmente como sujeitos 

"naturais", em oposição aos homens, que seriam mais "culturais" (MENEGUEL et al. 2003). 

Tomando-se a distribuição geopolítica, tem-se que 2/3 das mulheres vivem em países de 

terceiro mundo, onde a renda per capita é baixa e a expectativa de vida pequena, as taxas de 
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fertilidade são altas e a percentagem de mulheres no mercado é relativamente menor. Esses 

países, nos quais é acentuada a desigualdade no nível de renda segundo as classes sociais, 

compartilham a experiência do colonialismo e imperialismo, resultando em graus variados de 

subordinação (BRITO, 2000).  

Ortega (2006) ao falar sobre a discriminação de gênero ainda destaca que o enfoque do 

gênero pode visualizar a distribuição desigual do poder entre homens e mulheres e como essas 

desigualdades são reforçadas por instituições sociais, jurídicas, religiosas e políticas. Neste 

sentido, esta divisão dicotômica baseada no gênero e sujeita a desvalorizar as mulheres, reduz 

as oportunidades e cria obstáculos à igualdade política, cultural, social e econômica. 

Juntamente com esta discriminação em razão do sexo, operam outras formas de subordinação 

como, por exemplo, de classe social, idade, raça ou orientação sexual. 

No que tange a escolaridade dos participantes, encontramos as seguintes distribuições: 

Tabela 3- Distribuição percentual segundo a escolaridade. 

Escolaridade Frequência Percentagem 

Analfabeto 18 1,56 

Ensino fundamental incompleto 392 34,11 

Ensino fundamental completo 96 8,35 

Ensino médio incompleto  128 11,14 

Ensino médio completo  231 20,10 

Ensino superior incompleto 253 22,01 

Ensino superior completo 28 2,43 

Ign 3 0,26 

Total 1149 100,00 
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 Na Tabela 3 está descrito que grande parte da população estudada apresentava uma 

baixa escolaridade, exceto quando a população estudada foi do tipo “Aluno”, visto que, tal 

população foi abordada em uma instituição de ensino superior. 

 Tal análise nos permite considerar que as populações estudadas tornam-se mais 

vulneráveis considerando-se a questão social como fator relacionado a tal condição. A questão 

da escolaridade nos remete às questões envolvendo desfavorecimento e exclusão social, a qual 

se relaciona à vulnerabilidade à medida que envolve duas questões principais: as situações de 

dominação e dependência e a questão do desemprego. O conceito "exclusão" tem o mérito de 

ampliar a compreensão de problemas que fazem parte das relações sociais no modo de 

produção capitalista, mas que não podem ser explicados tão-somente pela expropriação da 

terra ou pela apropriação do produto do trabalho, dos meios de produção e de sobrevivência. 

A nova questão social que dá evidência aos excluídos dos benefícios da riqueza produzida 

socialmente também inclui, no debate, a opressão, a discriminação e a dominação, tendo por 

base as relações sociais de exploração/expropriação, próprias do modo de produção capitalista 

(RIBEIRO, 2006).  Cabe-se considerar a discrepância em relação ao número considerável de 

sujeitos com nível superior incompleto, característica esta da população estudada “aluno” a 

qual se constitui em alunos de graduação de uma instituição de ensino superior pública. Tal 

população, apesar do nível de escolaridade, também pode ser considerada vulnerável 

socialmente como alguns estudos apontam. De acordo com Miranda, Amorim e Stancato 

(2007) têm como características serem jovens e de baixa renda, haja vista o processo seletivo 

por que passam anualmente, o que os expõe a uma série de riscos. Presume-se um alto índice 

de SUS - dependência nesse ambiente, haja vista a impossibilidade de pagamento de 

convênios médicos. E, embora seja uma população bem esclarecida, não se pode descartar por 

isso a negligência por parte dos estudantes em relação à própria saúde: essa faixa etária está 
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altamente exposta ao risco de drogadição, doenças mentais e sexualmente transmissíveis, 

gravidez indesejada e suas implicações para a saúde e para a vida acadêmica e pessoal.  

Em relação ao estado civil, segue a Tabela 4 apresentando as seguintes distribuições: 

Tabela 4- Distribuição percentual segundo o estado civil.  

Estado civil Freqüência Percentagem 

Solteiro 429 37,33 

Casado 438 38,12 

Viúvo  51 4,43 

Desquitado 27 2,34 

Divorciado 32 2,78 

Outros  171 14,88 

Ign 1 0,87 

Total  1149 100,00 

 

A Tabela 4 descreve uma maior incidência de casados e solteiros nas entrevistas 

realizadas e um pequeno índice de desquitados e divorciados. A questão do estado civil, 

também tem forte influência na vulnerabilidade dos sujeitos, visto que, apesar do fato de que 

no Brasil, vêm aumentando muito o número de desquites e divórcios, tais situações ainda 

envolvem uma evidente discriminação social visto que a nossa sociedade ainda está focada na 

família e no conservadorismo da mesma. Principalmente se tratando do gênero feminino, 

onde apesar da emancipação da mulher marcada pelo saber e pelo estudo, a mulher desquitada 

ainda não deixou de sofrer todas as torturas morais e materiais que este falso estado civil lhe 

impõe (ARCHANJO, 2008). Conforme dados encontrados na literatura (ARAÚJO; DIAS, 

2002), o número de divórcios nos países ocidentais atinge cerca de 30 a 50% dos casamentos. 

No que diz respeito ao Brasil, foram encerrados, em primeira instância, 36. 251 processos de 
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divórcio, no ano de 1985, e 99. 887, no ano de 1995, o que demonstra que houve um aumento 

de 175,5% neste período.  

Quanto ao número de processos de separação judicial, foram encerrados 76. 296, em 

1985, e 88. 118, em 1995, denotando um aumento de 15,5% (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística [IBGE], 1985, 1995). Conforme demonstram os dados acima, as dissoluções de 

casamentos, cada vez mais, estão fazendo parte do cotidiano das famílias. Apesar do alto 

índice de separação/divórcio, as repercussões emocionais desse processo são um assunto 

ainda relativamente novo. Convém aludir ao fato de que, embora a separação/divórcio dos 

cônjuges esteja, em sua maioria, associada à consequências negativas e devastadoras para os 

membros envolvidos, muitas famílias são beneficiadas com esta transição, sobretudo aquelas 

em que a violência física e/ou verbal eram condições preponderantes (ARAÚJO; DIAS, 

2002).  

O sujeito envolvido em um processo de separação conjugal torna-se mais vulnerável 

emocionalmente, visto que, o cotidiano familiar ao ser interrompido e alterado pela separação 

implica em uma negociação de novas formas e lugares de vida para que, em um segundo 

momento, as pessoas possam cuidar do tumulto emocional que acompanha todo o processo 

(SCHABBEL, 2005). O divórcio legaliza um estado de discórdia entre o casal, leva a uma 

liberação do clima de disputa e cria novas estruturas domésticas de convivência entre pais e 

filhos. 

 Tanto o casal que se separa quanto seus filhos passam por momentos delicados e 

difíceis na tentativa de resolver questões práticas, como guarda e visita, ou emocionais, como 

lidar com a interrupção de certas tradições familiares, a perda da convivência diária com um 

dos pais e a sensação de desamor, rejeição e abandono (SCHALBELL, 2005). 

Quanto à religião dos participantes, a Tabela 5 apresenta as distribuições percentuais: 
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Tabela 5- Distribuição percentual segundo religião.       
Religião Freqüência Percentagem 

Católico Apostólico  692 60,63 

Católico Ortodoxo 12 1,05 

Protestante/Evangélico 240 20,92 

Testemunha de Jeová  16 1,39 

Espiritismo 75 6,54 

Umbanda 0 0,00 

Candomblé  6 0,52 

Outra  50 4,36 

Ignorado 58 5,04 

Total 1149 100,00 

 

O quadro acima aponta para um predomínio da religião católica apostólica seguida 

pela protestante/evangélica, o que vai ao encontro das estatísticas brasileiras as quais apontam 

que apesar de os católicos terem sido os que mais perderam fiéis em números absolutos nas 

últimas décadas, ainda mantêm-se como o maior grupo religioso no Brasil, com 67,4% da 

população, dividido equilibradamente entre os sexos, com maior concentração nas regiões 

Norte/Nordeste e sendo mais confesso por pessoas com idade superior a 41 anos e jovens com 

menos de 25 anos (ALMEIDA; MONTEIRO, 2001).  

Contudo, cabe ressaltar que a esta estatística acrescenta-se ainda os chamados "não-

praticantes", categoria sociologicamente pouco precisa, mas com uma auto-identificação 

significativa que compõe uma parcela importante do segmento. São os católicos dos batismos, 

casamentos e enterros, para os quais os sacramentos atuam como ritos de passagem 

tradicionais na sociedade brasileira. Trata-se daqueles indivíduos que acreditam na Igreja, 

batizaram seus filhos nela, aceitam-na como identidade religiosa, mas não a praticam, como ir 
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periodicamente aos templos ou manter alguma devoção a um santo, por exemplo, 

(ALMEIDA; MONTEIRO, 2001). 

A questão da religiosidade também está relacionada com a vulnerabilidade dos 

sujeitos, para a dificuldade do ser humano de expressar seus sentimentos para os quais se 

torna muito mais fácil tecer teorias, elaborar “construções”, epistemologizar a reflexão ética, 

do que mergulhar, transparentemente, nas próprias paixões, emoções, sentimentos e crenças. 

Remete-nos ao medo de trazer à tona a insegurança, o nosso desconhecimento sobre tudo, a 

começar sobre o que é a vida, de onde viemos e para onde vamos, porque nossa subjetividade 

não suporta reconhecer que os valores atinentes à existência somos nós próprios que criamos, 

porque é difícil reconhecer que toda “verdade” passa primeiramente por cada um de nós e que 

é - apenas disto - que dispomos para guiar a reflexão. Tais afirmações refletem a implacável, e 

dificilmente suportável, constatação de que a vida afetiva, o reconhecimento da importância 

das emoções e crenças, está – sempre - subjacente aos juízos morais (SEGRE, 2005).  

Cabe ressaltar que a religião também nos remete às questões de dependência e 

submissão, visto que, a religião tem um corpo doutrinário, explicita crenças (transformando-

as em dogmas), estabelece preceitos e normas, que são, na maioria das vezes, destinados a 

preservar a sobrevivência e convivência harmônica dos sujeitos de uma sociedade. Mesmo 

que a religião seja muitas vezes questionada, que se aponte aspectos irracionais e obscuros 

que podem envolver as crenças, o que facilmente se observa é a tendência do religioso a 

obedecer, antes de tudo, a tais ditames. E essa obediência irrefletida à orientação religiosa, 

seja ela qual for se alimenta nas emoções impensadas (SEGRE, 2005). 

Sobre a situação sócio-econômica dos sujeitos participantes, foram levantados dados 

relativos à renda familiar e ao tipo de residência dos mesmos, distribuídos nas Tabelas 6 e 7: 
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Tabela 6- Distribuição percentual segundo renda familiar bruta. 

Renda familiar bruta Freqüência Percentagem 

Ate 3 salários mínimos   740 64,52 

De 3 a 10 salários mínimos  297 25,89 

De 10 a 20 salários mínimos  65 5,67 

De 20 a 30 salários mínimos  8 0,70 

Acima de 30 salários mínimos  2   0,17 

Ignorado 37 3,05 

Total 1149 100,00 

 

 A Tabela 6 descreve a população estudada como sendo uma população de baixa renda, 

onde a grande maioria apresenta renda bruta de até três salários mínimos. 

 Tabela 7- Distribuição percentual segundo tipo de residência. 

Residência Freqüência Percentagem 

Casa Própria  630 55,02 

Casa de Familiares 184 16,06 

Casa Alugada 287 25,06 

Casa Financiada 44  3,83 

Ignorado 4 0,03 

Total 1149 100,00 

 

A Tabela 7 demonstra que apesar de a grande maioria apresentar uma baixa renda 

familiar bruta, a maioria tem residência própria. Tal fato vai ao encontro das perspectivas 

sociais e políticas atuais no que diz respeito às facilidades de financiamento da casa própria. 

 A situação sócio-econômica dos sujeitos reflete questões ligadas à vulnerabilidade 

social dos mesmos. Em relação à questão conceitual, vulnerabilidade pede recorrência a 
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diversas unidades de análise – indivíduos, domicílios e comunidades –, além de recomendar 

que se identifiquem cenários e contextos (CASTRO; ABRAMOVAY, 2002).  

Pede, portanto, diferentemente do conceito de exclusão, olhares para múltiplos planos, 

e, em particular, para estruturas sociais vulnerabilizantes ou condicionamentos de 

vulnerabilidades (CASTRO; ABRAMOVAY, 2002). 

 Em um segundo momento, foi aplicado um instrumento de coleta com o objetivo de 

simular uma situação de pesquisa onde o sujeito poderia apontar que tipos de 

assuntos/questões e/ou situações em pesquisas com questionamentos os quais poderiam deixá-

lo (a) constrangido (a) e qual o grau de constrangimento que o mesmo atribui a tais 

assuntos/situações.  

Cabe ressaltar que os sujeitos não foram convidados a falar sobre os assuntos listados, 

mas somente a atribuir graus de constrangimento se caso fossem falar sobre tais assuntos. 

Antes da aplicação do instrumento, foram esclarecidas as dúvidas dos sujeitos acerca 

do estudo, seus objetivos e relevância e definições e conceitos sobre os itens a serem 

apontados como constrangedores ou não. 

Os sujeitos foram abordados da seguinte maneira:  

- Se o Sr/Srª fosse convidado a participar de uma pesquisa, quais dos assuntos e 

situações abaixo o (a) deixaria mais constrangido (a) em responder/contar...  

E, sobre assuntos envolvendo situações negativas vivenciadas pelos sujeitos, 

encontramos os seguintes percentuais, distribuídos segundo as categorias abaixo presentes na 

tabela 8: 
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Tabela 8- Distribuição percentual do grau de constrangimento para situações negativas 
vivenciadas. 
Grau de 
constrangimento 

Não 
constrangedor 

Pouco 
constrangedor 

Constrangedor Muito 
constrangedor 

Total 

Situações negativas f % f  % f  % f % N 

 

Aborto natural 

 

939 

 

81,72 

 

68 

 

5,92 

 

117 

 

10,18 

 

25 

 

2,18 

 

1149 

Aborto cometido 691 60,19 116 10,10 234 20,38 107 9,32 1148 

Abuso sexual 562 48,95 118 10,28 294 25,61 174 15,16 1148 

Acidente grave 859 74,76 82 7,14 164 14,27 44 3,83 1149 

Experiência doença 773 67,28 140 12,18 186 16,19 50 4,35 1149 

Crime 700 61,03 79 6,89 261 22,76 107 9,33 1147 

Desemprego 845 73,67 83 7,24 172 15,00 47 4,10 1147 

Doença de familiar 674 58,81 137 11,95 268 23,39 67 5,85 1146 

Doença de amigo 685 59,83 147 12,84 260 22,71 53 4,63 1145 

Internação 890 78,97 96 8,52 111 9,85 30 2,66 1127 

Morte  553 48,17 157 13,68 299 26,05 139 12,11 1148 

Separação/Divórcio 682 59,41 139 12,11 255 22,21 72 6,27 1148 

Traição 456 39,72 117 10,19 390 33,97 185 16,11 1148 

Violência física 524 45,64 125 10,89 363 31,62 136 11,85 1148 

Violência psíquica 546 47,56 144 12,54 356 31,01 102 8,89 1148 

Doença seu bebê 655 57,11 107 9,33 271 23,63 114 9,94 1147 

Doença psiquiátr. 653 56,88 144 12,54 260 22,65 91 7,93 1148 

Provocação sexual  

no trabalho 

562 49,08 101 8,82 345 30,13 137 11,97 1145 

Obs. O n para Ign não está incluído na tabela. 
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A partir da análise dos dados apresentados na Tabela 8, destacam-se algumas situações 

como causadoras de maior constrangimento (soma das categorias constrangedor + muito 

constrangedor) aos sujeitos de pesquisa quando de seu questionamento: traição (50,8%); 

violência física (44,32%); provocação sexual no trabalho (42,1%); abuso sexual (40,77%); 

violência psicológica (39,9%); morte de pessoas próximas (38,16%). 

As Tabelas 9 e 10 a seguir, apresentam para o assunto Traição, a comparação entre os 

graus de constrangimento de acordo com gênero e estado civil. 

Tabela 9- Distribuição percentual do grau de constrangimento segundo gênero e estado civil 
para o assunto Q213. 

Q213  Grau de constrangimento 

  Não const. Pouco const. Constrangedor Muito const.  
Total 

Sexo Est. Civil     f     %   f     % f     % f     % f

 solteiro 117 35,45 52 15,76 96 29,09 65 19,70 330

 casado 128 40,76 25 7,96 112 35,67 49 15,61 314

F viúvo 16 38,10 ..... ..... 21 50,00 5 11,90 42

 desquitado 11 52,38 ..... ..... 7 33,33 3 14,29 21

 divorciado 9 39,13 2 8,70 5 21,74 7 30,43 23

 outros 70 46,36 7 4,64 58 38,41 16 10,60 151

      

 solteiro 36 36,36 24 24,24 25 25,25 14 14,14 99

 casado 54 43,35 4 3,23 49 39,52 17 13,71 124

M viúvo  4 44,44 1 1,11 3 33,33 1 11,11 9

 desquitado 11 52,38 ..... ..... 7 33,33 3 14,29 21

 divorciado 9 39,13 2 8,70 5 21,74 7 30,43 23

 outros 5 38,46 ..... ..... 7 53,85 1 7,69 13

Assunto Q213- falar sobre Traição 
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Observamos a partir dos resultados apresentados na tabela 9 que há uma grande 

variação de graus de constrangimento para cada estado civil, então foi realizado um teste 

estatístico considerando-se a união dos dois graus que caracterizam o “constrangimento”. 

Assim, a tabela 10 apresenta o resultado do Teste Z, comparando-se ainda a união das 

categorias: Muito Constrangedor e Constrangedor+Muito constrangedor.  

Tabela 10- Resultado do Teste Z para comparação de proporção entre gênero, para cada 
situação de estado civil segundo os graus: Muito constrangedor e Constrangedor + Muito 
Constrangedor 

Q213 Muito constrangedor Constrangedor + muito const.  

Estado Civil  

Sexo 

 

n 

 

P 

 

Conclusão 

 

N 

 

P 

 

Conclusão 

 

N total 

F 65 161 330 Solteiro 

M 14 

0,2110 pf  =  pm 

39 

0,1003 pf  = pm 

99 

F 49 161 314 Casado 

M 17 

0,6174 pf  =  pm 

66 

0,7126 pf  =  pm 

124 

F 5 26 42 Viúvo 

M 1 

não se aplica 

4 

não se aplica 

9 

F 3 10 21 Desquitado 

M 3 

não se aplica 

10 

0, 9999 pf   =  pm 

21 

F 7 12 23 Divorciado 

M 7 

0,9999 pf  =  pm 

17 

0,1267 pf  = pm 

23 

F 16 74 151 Outros 

M 1 

não se aplica 

8 

0, 3859 pf  =  pm 

13 

Assunto Q213- falar sobre Traição 

A partir da análise dos dados apresentados nas Tabelas 9 e 10, podemos afirmar que 

não há diferença significante em relação ao constrangimento ao falar sobre o assunto 
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“Traição” entre homens e mulheres e em diferentes estados civis. Podemos afirmar que ambos 

os sexos se sentem constrangidos ao falar sobre tal assunto, na mesma proporção.  

O assunto “traição” apresenta uma relação importante com as mudanças ocorridas no 

conceito de “casamento”. A valorização do amor e da fidelidade como elementos 

fundamentais para o casamento vem sofrendo alterações decorrentes do advento do 

capitalismo e da disseminação de uma ideologia liberal, bem como o feminismo.  

Portanto, o aumento dos índices de traição está relacionado principalmente à constante 

mudança de valores em relação ao papel do homem e da mulher, nos quais historicamente, a 

figura masculina sempre esteve associada à poligamia, na  qual se afastava de seu leito 

conjugal para aventuras que não condizem com o princípio de fidelidade entre os esposos. Tal 

problema se agravou com a emancipação da mulher, a qual se encontra hoje, sujeita às 

mesmas seduções do homem (ARCHANJO, 2008). 

 E sobre o assunto “violência”, cabe destacar que a mesma tem se constituído em 

marca dos tempos atuais e não é peculiar de uma classe, a pobre, mas também ocorre nas 

classes média e alta (CASTRO; ABROMOVAY, 2002).  

Entende- se por “violência” o emprego de força física capaz de sobrepujar a força da 

vítima e por “ameaça” a promessa de efetuar tamanho mal. O “atentado violento ao pudor” é 

caracterizado pelo constrangimento de pessoas de ambos os sexos, mediante violência e/ou 

grave ameaça em relação à prática de atos libidinosos (DREZZETT, 2001).  

O “abuso sexual” é fenômeno universal que atinge, indistintamente, todas as classes 

sociais, etnias, religiões e culturas. Sua verdadeira incidência é desconhecida, acreditando-se 

ser uma das condições de maior subnotificação e subregistro em todo o mundo. Apesar do 

tímido percentual de denúncias, a violência sexual é cada vez mais reportada, estimando-se 

que acometa 12 milhões de pessoas, a cada ano, em todo o mundo (DREZZETT, 2001). 
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 A violência, em suas diversas modulações, é uma herança comum a todo e qualquer 

conjunto situacional. Estrutura constante do fenômeno humano está presente em praticamente 

todas as classes sociais, culturas e sociedades. Ao invés de condená-la ou negar sua 

existência, é mais adequado procurar enfrentá-la, ou buscar artifícios para modulá-la, usando 

recursos como a diplomacia ou a negociação. Ao discorrer sobre a gênese da violência, 

pontua-se a existência de uma conexão estreita entre a agressão e as relações sociais. O 

impacto da violência doméstica como agravo à saúde pública só foi reconhecido recentemente 

por organizações internacionais como a OMS (MENEGUEL et al, 2005). 

 Em inúmeros estudos, verificam-se o risco de depressão, toxicomania, atos de 

autodestruição, tentativas de suicídio e suicídio entre mulheres abusadas física e sexualmente. 

Estima-se que 19% dos anos perdidos por morte ou incapacitação física em mulheres em 

idade produtiva devam-se à violência de gênero (MENEGUEL et al, 2005). 

 A violência sexual é um problema mundial que atinge, sobretudo, crianças, 

adolescentes e mulheres jovens. Por ser um problema complexo, enraizado em dimensões 

culturais, possibilita diferentes abordagens e definições (MORAES; CABRAL; HEILBORN, 

2006). 

O modo como o casamento está constituído, no qual relações sexuais são tratadas 

como um dever conjugal, a importância dada à manutenção da família, as convenções sociais 

em torno da sexualidade, o estigma que paira sobre a vítima de violência sexual e as 

diferenças culturais existentes no que tange à facilidade de revelação das situações de 

violência sofridas são outros fatores que dificultam o dimensionamento do problema 

(MORAES; CABRAL; HEILBORN, 2006).  

A violência sexual, uma das questões inseridas no fenômeno violência, desconhece 

barreiras de classe social, tipos de cultura, níveis socioeconômicos e limitações individuais. 
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Seus incidentes ocorrem tanto no espaço privado quanto no público, atingindo pessoas de 

ambos os sexos e de todas as faixas etárias (REIS; MARTIN; FERRIANE, 2004). 

 Na violência sexual, além dos danos psicológicos, do risco de contrair doenças 

sexualmente transmissíveis e o vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), verifica-se a 

possibilidade da ocorrência de gravidez pós-estupro e de lesões genitais e não-genitais 

decorrentes da violência presente nesse tipo de ofensa (REIS; MARTIN; FERRIANE, 2004). 

 Cabe também discutir sobre o assunto “assédio moral no trabalho” o qual suscitou 

considerável constrangimento por parte dos sujeitos. Também conhecido como violência 

moral ou psicoterrorismo no trabalho, tem sido recorrente nos últimos anos, aparecendo na 

mídia em geral, nas reivindicações de várias categorias de trabalhadores e na literatura 

especializada (MACIEL; CAVALCANTE; MATOS, 2007).  

O assédio moral pode ser caracterizado como a ocorrência de atos repetitivos e 

duradouros que implicam em um desequilíbrio das relações de poder entre a(s) vítima(s) e 

inclui elementos marcados pela subjetividade da vítima, ou seja, como ela percebe esses atos 

e seus efeitos (MACIEL; CAVALCANTE; MATOS, 2007).  

Os resultados do estudo citado anteriormente também sugerem que a orientação sexual 

é um fator de discriminação, além do gênero, perpassando as relações de trabalho, e se 

somando ao assédio organizacional (MACIEL; CAVALCANTE; MATOS, 2007). 

As Tabelas 11, 12 e 13 apresentam a comparação entre os graus de constrangimento 

de populações consideradas vulneráveis circunstancialmente (paciente oncológico e 

acompanhante de paciente oncológico) e populações consideradas não vulneráveis para os 

assuntos Q204 (Acidente Grave), Q205 (Experiência de doença), Q208 (Doença de seu 

familiar), Q209 (Doença de algum amigo), Q210 (Internação) e Q211 (Morte de pessoas 

próximas), quando questionados em uma situação hipotética de pesquisa. 
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Tabela 11- Distribuição percentual do grau de constrangimento das populações NVT, VP e 
VAO, para os assuntos Q204, Q205, Q208, Q209, Q210, Q211. 

Comparação das 
Populações NVT 

VP e VAO 

 
Grau de constrangimento 

 Não constr. Pouco constr. Constrangedor Muito const. Total 
Pop. Assunto f % f % f % f % f 

NVT Q204 118 59,30 33 16,58 22 11,06 26 13,07 199 

VP  83 86,46 5 5,21 7 7,29 1 1,04 96 

VAO  155 77,50 5 2,50 39 19,50 1 0,50 200 

NVT Q205 103 51,76 45 22,61 29 14,57 22 11,06 199 

VP  75 78,13 9 9,38 9 9,38 3 3,13 96 

VAO  135 67,50 12 6,00 49 24,50 4 2,00 200 

NVT Q208 85 42,71 37 18,59 42 21,11 35 17,59 199 

VP  69 71,88 8 8,33 16 16,67 3 3,13 96 

VAO  119 59,80 11 5,53 64 32,16 5 2,51 199 

NVT Q209 90 45,23 31 15,58 50 25,13 28 14,07 199 

VP  61 63,54 14 14,58 15 15,63 6 6,25 96 

VAO  121 60,80 13 6,53 61 30,65 4 2,01 199 

NVT Q210 129 64,82 29 14,57 26 13,07 15 7,54 199 

VP  83 87,37 6 6,32 5 5,26 1 1,05 95 

VAO  150, 77,72 9 4,66 29 15,03 5 2,59 193 

NVT Q211 68 34,17 52 26,13 34 17,09 45 22,61 199 

VP  43 44,79 6 6, 25 35 36,46 12 12,50 96 

VAO  116 58,00 6 3,00 63 31,50 15 7,50 200 

NVT- população não vulnerável circunstancialmente, VP- população vulnerável paciente oncológico; VAO- 
população vulnerável acompanhante de paciente oncológico; Q204- acidente grave; Q205- experiência de 
doença; Q208- doença de seu familiar; Q209- doença de algum amigo; Q210- internação; Q211- morte de  
 
 Comparando-se as populações vulneráveis {vulnerável paciente (VP) e vulnerável 

acompanhante de paciente oncológico (VAO)} com a população não-vulnerável {não-
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vulnerável transeunte (NVT)}, em geral, os índices de constrangimento (Const.+Muito 

Const.) foram os mesmos para ambas. E, em geral, os índices foram menores para o próprio 

paciente (VP). Destacam-se os assuntos “Doença de familiar” (Q208), “Doença de amigo” 

(Q209), e “Morte” (Q211) com os maiores índices de constrangimento. 

Tabela 12- Resultados do Teste Qui-Quadrado para comparação entre três populações para os 
assuntos Q204, Q205, Q208, Q209, Q210, Q211, para o grau Constr. + Muito Constrangedor 

Questões Populações n N total  χ2  P Conclusão 

NVT 48 199  

VP 8 96 0, 00491 

 

Q204 

 VAO 40 200 

 

10,620 

 

Existe pelo menos 

uma proporção 

diferente 

NVT 51 199  

VP 12 96 0, 01789 

 

Q205 

VAO 53 200 

 

8, 047 

  

Existe pelo menos 

uma proporção 

diferente 

NVT 77 199  

VP 19 96 0, 00494 

 

Q208 

VAO 69 199 

 

10, 633 

 

Existe pelo menos 

uma proporção 

diferente 

NVT 78 199  

VP 21 96 0, 01208 

 

Q209 

 VAO 65 199 

 

8, 833 

 

Existe pelo menos 

uma proporção 

diferente 

NVT 41 199  

VP 6 95 0, 

0000001 

 

Q210 

 

VAO 34 193 

 

133, 623 

 

Existe pelo menos 

uma proporção 

diferente 

NVT 79 199  

VP 47 96 0,22621 

 

Q211 

 
VAO 78 200 

 

2,973 
 

 

pnvt = pvp = pvao 
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NVT- população não vulnerável circunstancialmente, VP- população vulnerável paciente oncológico; VAO- 
população vulnerável acompanhante de paciente oncológico; Q204- falar sobre acidente grave; Q205- falar sobre 
experiência de doença; Q208- falar sobre doença de seu familiar; Q209- falar sobre doença de algum amigo; 
Q210- falar sobre internação; Q211- falar sobre morte de pessoas próximas 
 
Tabela 13- Resultados das Comparações múltiplas dois a dois entre proporções de VP, NVT, 
VAO para os assuntos Q204, Q205, Q208, Q209, Q210 e Q211. 

Questões Comparações pi´   pj´ SE q obs q crítico Conclusão 

VP e NVT 12,3 2,51 4,90 3,31  

VP e VAO 9,47 2,51 3,77 3,31 pnvt = pvao > pvp 

Q204 

 

VAO e NVT 2,83 2,03 1,39 3,31  

VAO e VP 7,98 2,51 3,18 3,31 pvao > pvp 

VAO e NVT 0,58 2,03 0,29 3,31 pvao = pnvt 

 

Q205 

 NVT e VP 7,39 2,51 2,94 3,31 Pnvt = pvp 

NVT e VP 11,86 2,51 4,72 3,31 pnvt > pvp 

NVT e VAO 2,38 2,03 1,17 3,31 pnvt = pvao 

 

Q208 

 VAO e VP 9,48 2,51 3,78 3,31 pvao = pvp 

NVT e VP 10,89 2,51 4,33 3,31  

NVT e VAO 3,92 2,03 1,93 3,31 pnvt > pvao = pvp 

 

Q209 

 VAO e VP 6,97 2,51 2,78 3,31  

NVT e VP 12,04 2,52 4,78 3,31  

NVT e VAO 2,18 2,04 1,06 3,31 pnvt = pvao > pvp 

 

Q210 

VAO e VP 9,86 2,51 3,91 3,31  

NVT- população não vulnerável circunstancialmente, VP- população vulnerável paciente; VAO- população 
vulnerável acompanhante de paciente oncológico; Q204- falar sobre acidente grave; Q205- falar sobre 
experiência de doença; Q208- falar sobre doença de seu familiar; Q209- falar sobre doença de algum amigo; 
Q210- falar sobre internação; Q211- falar sobre morte de pessoas próxima 
 

Verificamos através das Tabelas 11,12 e 13, que na maioria das vezes o acompanhante 

de paciente pode se sentir mais incomodado/constrangido ao falar sobre tais assuntos, como 

confirmam os graus de constrangimento apresentados. Quanto a isto, cabe destacar que ainda 

que a finitude seja inerente à vida, o homem ocidental ainda tem a morte como uma de suas 
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maiores preocupações. Aceitar a morte do outro frequentemente tem sido mais problemático, 

a perda pode se tornar uma provação, tanto para quem a enfrenta como para os circunstantes, 

que muitas vezes não sabem o que fazer para consolar uma pessoa enlutada. O luto é uma 

experiência complexa que transcende o âmbito individual (DOMINGOS; MALUF, 2003). 

Posteriormente, os sujeitos foram convidados a pontuar graus de constrangimento 

relacionados a falar sobre assuntos íntimos ou privativos, conforme constam na tabela abaixo: 

Tabela 14- Distribuição percentual do grau de constrangimento para assuntos íntimo-
privativos. 

Grau de const. Não const. Pouco const. Constrangedor Muito const. Total 

Assuntos   f %  f % f  % f  % N 

Comportamento sexual  237 20,64 134 11,62 381 33,19 396 34,49 1148 

Opção sexual 518 45,12 115 10,02 276 24,04 239 20,82 1148 

Comport. amoroso 439 38,37 154 13,46 300 26,22 251 21,94 1144 

DST 322 28,07 117 10,20 345 30,08 363 31,65 1147 

N parceiros sexuais 353 30,75 136 11,85 335 29,18 324 28,22 1148 

N relações por sem 338 29,49 142 12,39 341 29,76 325 28,36 1146 

Método contraceptivo 618 53,83 159 13,85 211 18,38 160 13,94 1148 

Dificuldades sexuais 385 33,60 186 16,23 316 27,57 259 22,60 1146 

Relações em família 809 70,59 127 11,08 158 13,79 52 4,54 1146 

Sentimentos 713 62,16 154 13,43 211 18,40 69 6,02 1147 

Condição Econômica 712 62,07 157 13,69 223 19,44 55 4,80 1147 

Costumes/Estilo vida 918 79,97 84 7,32 118 10,28 28 2,44 1148 

Opção política 876 76,37 68 5,93 166 14,47 37 3,23 1147 

Relações no trabalho 947 82,49 81 7,06 101 8,80 19 1,66 1148 

Religião 931 81,17 57 4,97 126 10,99 33 2,88 1147 

Drogas proibidas 893 78,20 72 6,30 132 11,56 45 3,94 1142 
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A partir da análise dos índices apresentados na Tabela 14, ressaltam-se alguns 

assuntos como causadores de maior constrangimento aos sujeitos de pesquisa quando de seu 

questionamento: comportamento sexual (67,68%); doenças sexuais adquiridas (61,73%); 

número de relações sexuais/semana (58,12%); número de parceiros sexuais (57,4%); 

dificuldades sexuais (50,17%) e questões sobre comportamento amoroso (48,13%). 

Para a análise dos dados levantados, cabe se explorar as questões ligas à sexualidade 

humana. Examinar os significados subjetivos da sexualidade, a esfera do comportamento, 

requer que seja feita, além da análise do corpo com suas funções e sensações, a consideração 

do sentido e do papel da sexualidade no interior da nossa cultura. A sexualidade é enquadrada 

por um conjunto de leis, costumes, regras e normas variáveis no tempo e no espaço, sendo um 

fenômeno socialmente construído (ANDRADE, 2007). 

As Tabelas 15 e 16 apresentam a comparação entre os índices de constrangimento 

segundo o gênero (feminino e masculino) em relação aos assuntos: “Comportamento sexual” 

(Q301); “Número de parceiros sexuais” (Q305) e “Número de relações sexuais por semana” 

(Q306):  

Tabela 15- Distribuição percentual do grau de constrangimento, segundo o gênero, para os 
assuntos Q301, Q305 e Q306.         

Grau de constrangimento  
 Não const. Pouco const. Constrangedor Muito const. Total 
Assuntos Gênero f % f % f % f % F 

Q301 F 163 18,50 103 11,69 289 32,80 326 37,00 881

 M 74 27,72 31 11,61 92 34,46 70 26,22 267

Q305 F 259 29,40 102 11,58 251 28,49 269 30,53 881

 M 94 35,21 34 12,73 84 31,46 55 20,60 267

Q306 F 243 27,61 104 11,82 260 29,55 273 31,02 880

 M 95 35,71 38 14,29 81 30,45 52 19,55 266

Assunto Q301- falar sobre comportamento sexual; Q305-falar sobre número de parceiros sexuais; Q306- Falar 
sobre número de relações sexuais por semana 
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 Dado que o número de mulheres pesquisadas foi preponderante neste estudo, foi 

aplicado um teste com o intuito de comparar os graus de constrangimento de acordo com 

gênero. Através da Tabela 16 podemos observar tal comparação. 

Tabela 16- Resultado do Teste Z para comparação de proporção entre gênero, segundo os 
graus: Muito constrangedor e Constrangedor para os assuntos Q301, Q305 e Q306. 

  
Muito constrangedor 

 
Constrangedor  

 
 

 
Assuntos  

 
Gênero 

 
n 

 
P 

 
Conclusão 

 
n 

 
P 

 
Conclusão  

 
N total 

 

F 

 

326 

 

289 

 

881 

 

Q301 

M 70 

 

0, 001 

 

pf  > pm 

92 

 

0,6153 

 

pf  =  pm 

267 

F 269 251 881  

Q305 M 55 

0,0016 pf  >  pm 

84 

0,3496 pf  =  pm 

267 

F 273 260 880  

Q306 M 52 

0,0003 pf  > pm 

 81 

0,771 

 

pf  =  pm 

 266 

Assunto Q301- falar sobre comportamento sexual; Q305-falar sobre número de parceiros sexuais; Q306- Falar 
sobre número de relações sexuais por semana 
 

Observa-se a partir dos resultados apresentados na Tabela 16, que quando relacionado 

ao grau “Muito Constrangedor” há uma maior incidência no gênero feminino que no 

masculino e no grau “Constrangedor” encontrou os mesmos percentuais para feminino e 

masculino.  

A Tabela 17 considera a união dos graus “Constrangedor” e “Muito constrangedor”. 
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Tabela 17- Resultado do Teste Z para comparação de proporção entre gênero, segundo os 
graus: Muito constrangedor + Constrangedor para os assuntos Q301, Q305 e Q306. 

Assunto Q301- falar sobre comportamento sexual; Q305-falar sobre número de parceiros sexuais; Q306- Falar 
sobre número de relações sexuais por semana 
  

Nota-se a partir da análise dos percentuais descritos na Tabela 17, que quando 

consideramos de um modo geral o constrangimento, isto é, unindo-se as categorias 

“Constrangedor” e “Muito constrangedor”, há evidências estatísticas para se afirmar que falar 

sobre tais assuntos é mais constrangedor para o gênero feminino. 

A sexualidade também tem sido entendida como sendo uma produção da cultura e não 

um instinto biologicamente determinado. Nesse contexto, produz-se também uma 

representação de que a sexualidade feminina é passiva, dirigida ao prazer dos homens e que o 

prazer sexual não só não é um componente necessário, mas é um componente dispensável 

para a procriação e, portanto, para a vivência da sexualidade no casamento – em 

contraposição a um outro entendimento, anterior, em que o orgasmo feminino era 

representado como sendo um componente indispensável para que a concepção ocorresse. 

Nesse contexto, a puberdade, que antecederia a vida adulta propriamente dita, poderia ser 

dedicada à vivência de uma “sexualidade mais livre” e não procriativa, um pressuposto 

também válido apenas para os homens em sua relação com prostitutas ou amantes, uma vez 

que se esperava que as “moças de bem”, destinadas ao casamento, permanecessem virgens. O 

  Constrangedor + Muito Constrangedor 
Assunto Gênero n P Conclusão N total 

F 615 881  

Q301 M 162 

0,0052 pf  > pm 

267 

F 520 881  

Q305 M 139 

0,0438 pf  > pm 

267 

F 533 880  

Q306 M 133 

0,0024 pf  > pm 

266 
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período adulto caracterizaria uma sexualidade conjugal com fins reprodutivos para homens e 

mulheres, com a possibilidade do exercício da sexualidade associada ao prazer para os 

homens, nas relações extraconjugais. Isto implica aceitar a idéia de que cada cultura 

estabelece, em diferentes tempos, quais são as formas aceitáveis e permitidas de se obter 

prazer sexual, a quem esse prazer está facultado e o que ou quem pode ser colocado como 

foco de nossos desejos eróticos e afetivos “normais” (MEYER; KLEIN; ANDRADE, 2007). 

As Tabelas 18, 19 e 20 apresentam a comparação entre os índices de constrangimento 

em diferentes religiões, quando relacionado aos assuntos “Comportamento sexual” (Q301) e 

falar sobre “Religião” (Q315) respectivamente: 

Tabela 18-Distribuição percentual do grau de constrangimento por religião para o assunto 
Q301. 

Assunto Grau de constrangimento 
Q301 Não const. Pouco const. Constrangedor Muito const.  

Total
 f      % f     % f     % f     % F 

Católico 

Apostólica  

131 18,93 78 11,27 251 36,27 232 33,53 692 

Católico Ortodoxo  3 25,00 1 8,33 7 58,33 1 8,33 12 

Protestante/ 

Evangélico  

43 17,92 30 12,50 72 30,00 95 39,58 240 

Testemunha Jeová  2 12,50   7 43,75 7 43,75 16 

Espiritismo  14 18,92 12 16,22 21 28,38 27 36,49 74 

Umbanda ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Candomblé  ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Outra 181 36,00 10 20,00 7 14,00 15 30,00 50 

Ignorado 23 39,66 3 5,17 15 25,86 17 29,31 58 

Assunto Q301- falar sobre comportamento sexual  
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                 Através da análise dos dados apresentados na Tabela 18, podemos afirmar que falar 

sobre o assunto “Relacionamento sexual” pode ser constrangedor, independente da religião do 

sujeito. Contudo, apesar de um número pequeno de sujeitos das religiões Testemunha de 

Jeová e Católicos Ortodoxos terem participado do estudo, podemos observar níveis 

consideravelmente maiores de constrangimento em tais religiões. 

                A Tabela 19 apresenta os percentuais de constrangimento para cada religião dos 

sujeitos participantes do estudo quando questionados sobre o assunto “religião”. 

Tabela 19- Distribuição percentual do grau de constrangimento por religião para o assunto 
Q315. 

Assunto Grau de constrangimento 
Q315 Não const. Pouco const. Constrangedor Muito const.  

Total
 f      % f    % f  %  f     % f

Católico 

Apostólico  

548 79,19 33 4,77 91 13,15 20 2,89 692 

Católico Ortodoxo  9 75,00 3 25,00  12 

Protestante/ 

Evangélico  

206 85,83 8 3,33 21 8,75 5 2,08 240 

Testemunha Jeová  13 81,25 2 12,50 1 6,25  16 

Espiritismo  62 82,67 7 9,33 5 6,67 1 1,33 75 

Umbanda ... ... ... ... ... ... ... ...  

Candomblé  ... ... ... ....   ... ... ... ...  

Outra 44 88,00 3 6,00 1 2,00 2 4,00 50 

Ignorado 46 80,70 4 7,02 4 7,02 3 5,26 57

Assunto Q315- falar sobre religião 

  
A partir da análise dos dados apresentados na Tabela 17 podemos afirmar que a 

maioria dos sujeitos, independente da religião, não se sentem constrangidos em falar sobre 

“religião”. 
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 A Tabela 20 apresenta a comparação dos percentuais de constrangimento entre 

“Católicos apostólicos” e “Protestante/Evangélicos”, para os assuntos “Comportamento 

sexual” (Q301) e “Religião” (Q315).    

Tabela 20-Resultado do Teste Z de comparação de proporções segundo religião para o 
assunto Q301 e Q315 para o grau Muito Constrangedor. 

 Muito constrangedor 
 

Questões 
 

Religião  
 
n 

 
N total 

 
P 

 
Conclusão  

 

Q301 

 

Católico Apostólico 

 

483 

 

692 

 

0,9503 

 

pc   =  pp 

 Protestante/ Evangélico 167 240   

Q315 Católico Apostólico 111 692 0,0496 pc   >  pp 

 Protestante/ Evangélico 26 240   

 

Assunto Q301- falar sobre comportamento sexual; Assunto Q315- falar sobre religião  

Os dados apresentados na Tabela 18 descrevem que não há diferença de 

constrangimento entre católicos e evangélicos no que diz respeito a falar sobre 

“Comportamento sexual”. Contudo, os índices demonstram a existência de maior 

constrangimento de católicos ao falar sobre “Religião”, em relação aos evangélicos. 

Cabe lembrar que outro assunto que apresentou um alto índice de constrangimento foi 

o de falar sobre “Doenças sexuais que você adquiriu”. Adquirir uma Doença Sexualmente 

Transmissível (DST) também pode provocar sofrimento intenso aos sujeitos. Esse sofrimento 

se objetiva na sintomatologia da doença e tratamento, na culpa por ter infectado o (a) 

companheiro (a) e nas repercussões na sua vida afetiva e sexual. Ter uma doença sexual é 

uma situação de desconforto e incômodo. As DST são repletas de valores sociais e culturais 

negativos. O estigma é muito forte e os sujeitos têm vergonha por terem adquirido uma DST. 

O confronto com a doença é vivenciado com bastante dificuldade. Lidar com a dor, como o 
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incômodo no órgão sexual, reflete um grande “nó”, com uma série de dimensões psicológicas, 

sociais e sexuais (ANDRADE; THERRIEN, 2005). 

Solicitamos que os sujeitos considerassem também, as condições do local onde tais 

questionamentos seriam realizados e encontramos os seguintes percentuais: 

Tabela 21- Distribuição percentual do grau de constrangimento segundo as condições do 
local. 

Grau de constrangimento Não const. Pouco 
const. 

Constrangedor Muito const. Total 

Condições/Local f % f % f % f % N 

Pessoa conhecida no local 535 46,56 175 15,23 311 27,07 128 11,14 1149 

Pessoa desconhecida  

no local   

 

501 

 

43,60

 

177

 

15,40

 

333 

 

28,98 

 

138 

 

12,01

 

1149 

Imagens 267 23,36 124 10,80 442 38,50 315 27,44 1148 

Gravação  336 29,29 143 12,47 424 36,97 244 21,27 1147 

Falta de esclarecimento  127 11,06 119 10,37 456 39,72 446 38,85 1148 

Quebra sigilo e 

confidencialidade 

141 12,29 111 9,68 444 38,71 451 39,32 1147 

O entrevistador conhecer 

alguém ligado 

379 33,01 169 14,72 388 33,80 212 18,47 1148 

Falta de consentimento 80 6,97 112 9,76 485 42,25 471 41,03 1148 

Falta Anonimato (nome) 279 24,30 199 17,33 403 35,10 267 23,26 1148 

Anonimato (letra, fatos) 302 26,31 236 20,56 394 34,32 216 18,82

 

1148 

Obs. O n para Ign não está incluído na tabela. 
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A partir da análise dos dados apresentados na Tabela 21, destacam-se como situações 

desfavoráveis ou constrangedoras, as seguintes condições do local onde ocorrerá a entrevista 

ou questionamento: o pesquisador iniciar a pesquisa sem solicitar a autorização do sujeito 

(83,28%); a falta de informação prévia quanto ao tipo de questões a serem abordadas 

(78,57%); a falta de garantia de sigilo e anonimato (78,03%); o uso de imagens (65,94%) e o 

uso de gravador (58,24%). 

Os dados demonstram que o maior constrangimento está relacionado à falta de 

informação e consentimento por parte dos sujeitos de pesquisa. Cabe lembrar que a eticidade 

de uma pesquisa implica, primeiramente, no consentimento livre e esclarecido dos indivíduos 

salvo e a proteção a grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes. Para isso deve ser 

elaborado um termo de consentimento livre e esclarecido, utilizando uma linguagem 

acessível, incluindo alguns aspectos do estudo a ser realizada, tais como a justificativa e o 

objetivo de tal estudo, esclarecendo todos os procedimentos a serem realizados, devendo-se 

oferecer total liberdade ao sujeito da pesquisa de se recusar a participar ou de retirar o seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem que seja penalizado ou prejudicado de 

qualquer forma. O ato de consentimento deve ser genuinamente voluntário e basear-se na 

revelação adequada das informações (NICOLIELO et al, 2005). 

De acordo com as diretrizes da resolução 196/96, o TCLE consiste em um instrumento 

para assegurar a autonomia do sujeito da pesquisa, através da obtenção da sua anuência à 

participação. Seu uso correto pressupõe a concordância, sem qualquer coerção, após 

fornecimento e compreensão da informação sobre os procedimentos. Para tal é necessário que 

seja elaborado em linguagem acessível e que inclua os seguintes aspectos: • Justificativa, 

objetivos e procedimentos (porque, para que e como); • Desconfortos, riscos possíveis e 

benefícios esperados; • Métodos alternativos existentes; • Forma de acompanhamento e 

assistência, assim como a identificação dos responsáveis; • Garantia de esclarecimentos a 
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qualquer momento e informação clara sobre a possibilidade de inclusão em grupo controle ou 

placebo; • Liberdade do sujeito em recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu cuidado; • Garantia 

de sigilo que assegure a privacidade do sujeito da pesquisa/confidencialidade; • Formas de 

ressarcimento das despesas decorrentes da participação na pesquisa; • Formas de indenização 

diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. Além disso, o TCLE deve: • ser elaborado 

pelo pesquisador responsável, expressando o cumprimento de cada uma das exigências acima; 

• ser aprovado pelo CEP que referenda a investigação; • ser assinado ou identificado por 

impressão dactiloscópica, por todos e cada um dos sujeitos da pesquisa ou por seus 

representantes legais; • ser elaborado em duas vias, sendo uma retirada pelo sujeito da 

pesquisa ou por seu representante legal e uma arquivada pelo pesquisador. Nos casos em que 

haja qualquer restrição à liberdade ou ao esclarecimento necessário para o adequado 

consentimento, deve-se ainda observar: • em pesquisas envolvendo crianças e adolescentes, 

portadores de perturbação ou doença mental e sujeitos em situação de substancial diminuição 

em suas capacidades de consentimento, deverá haver justificativa clara da escolha dos sujeitos 

da pesquisa, especificada no protocolo, aprovada pelo CEP, e cumprir as exigências do 

consentimento livre e esclarecido, através dos representantes legais dos referidos sujeitos, sem 

suspensão dos direitos de informação do indivíduo, no limite de sua capacidade; • a liberdade 

do consentimento deverá ser particularmente para aqueles sujeitos que, embora adultos e 

capazes, estejam expostos a condicionamentos específicos ou à influência de autoridade, 

especialmente estudantes, militares, empregados, presidiários, internos em centros de 

readaptação, casas, abrigos, asilos, associações religiosas ou semelhantes, assegurando-lhes a 

inteira liberdade de participar ou não da pesquisa, sem quaisquer represálias; • nos casos em 

que seja impossível registrar o consentimento livre e esclarecido, tal fato deve ser 

devidamente documentado, com explicação das causas da impossibilidade, e parecer do CEP; 
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• em comunidades culturalmente diferenciadas, inclusive indígenas, deve-se contar com a 

anuência antecipada da comunidade através dos seus próprios líderes, não se dispensando, 

porém, esforços no sentido de obtenção do consentimento individual; • quando o mérito da 

pesquisa depender de alguma restrição de informação ao sujeito, tal fato deve ser devidamente 

explicitado e justificado pelo pesquisador e submetido ao CEP. Os dados obtidos a partir dos 

sujeitos da pesquisa não poderão ser usados para outros fins que os não previstos no protocolo 

e/ou no consentimento (SILVA; OLIVEIRA; MUCCIOLI, 2005). 

Não explicar antes aos sujeitos que tipo de questões serão abordadas também foi 

relatado como uma das principais causas de constrangimento. Considerando-se o princípio 

ético da autonomia, uma das principais medidas de prevenção de riscos é a garantia de que 

todos os sujeitos compreenderam verdadeiramente os objetivos e os instrumentos a serem 

utilizados no estudo. Antes de iniciar a coleta de dados, portanto, o pesquisador deverá 

esclarecer devidamente os sujeitos quanto ao tipo de questões as quais poderão ser abordadas 

e caso o participante não se sinta a vontade em conversar sobre tais assuntos, o pesquisador 

deve garantir ao mesmo a liberdade de retirar-se do estudo a qualquer momento. Deste modo, 

o possível “incômodo” em participar da pesquisa pode ser reduzido pela vontade expressa de 

não participar (PESSALACIA; RIBEIRO, 2007). 

Os participantes também atribuíram níveis elevados de constrangimento à questão da 

falta de garantia de sigilo e anonimato em pesquisa. Cabe ressaltar a diferença existente entre 

anonimato e confidencialidade. No anonimato o pesquisador é incapaz de estabelecer ligação 

entre os dados e os sujeitos de pesquisa a que eles se referem, já na confidencialidade, embora 

o pesquisador possa estabelecer ligação entre ambos, assume o compromisso de não revelá-

los (PESSALACIA, 2006). 

Também foi citado como constrangedor a questão do uso de imagens ou gravações em 

pesquisas. Contudo, sabe-se que tais métodos são de extrema importância em pesquisas 
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observacionais e fenomenológicas e que se tomadas as devidas medidas de prevenção, tais 

constrangimentos podem ser praticamente nulos. A recomendação principal é a de que o 

sujeito seja previamente esclarecido sobre o objetivo do uso de tais imagens ou gravações e de 

como serão realizadas e deixar claro que o mesmo poderá se retirar da pesquisa no momento 

que desejar (BERARDINELLI; SANTOS, 2005). Cabe também ressaltar que na comunicação 

dos resultados da pesquisa, o investigador deve assegurar aos interlocutores a possibilidade de 

ver as imagens e ouvir às gravações, uma vez que nas pesquisas qualitativas, admite-se certo 

grau de subjetividade na interpretação dos dados. As implicações éticas da utilização de 

imagens envolvem o questionamento entre disponibilizar as imagens e sons gravados aos 

potenciais leitores e o direito dos sujeitos da pesquisa ao sigilo de sua identidade, e das 

informações fornecidas individualmente (PINHEIRO; KAKEHASHI; ANGELO, 2005). 

Assim, Rovaletti (2006), chama a atenção para a importância de se analisar as 

diferenças entre os projetos de pesquisa de natureza clínica e farmacológica e ciências 

humanas e / ou sociais, para mostrar a especificidade destes últimos, ameaçados na sua 

diversidade e em sua metodologia pela hegemonia biomédica e experimental. Destaca que 

quando um exame ético é necessário, esta investigação exige o mesmo tipo de protocolos que 

as ciências biomédicas, sem respeitar as diferentes metodologias e nem reconhecer que os 

objetos formais que serão investigados apresentam características diferentes.  

Enquanto os investigadores são potencialmente interessados em todos os aspectos do 

comportamento humano, há razões éticas que impedem que algumas áreas transcendam para 

além da experiência e da conduta, quer pela metodologia experimental ou observacional ou 

outra forma de pesquisa psicológica. Assim, em todas as circunstâncias devem ser 

considerados os aspectos éticos e psicológicos e as consequências sociais que podem ocorrer 

aos participantes (ROVALETTI, 2006).  
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Nunes (2008) estabelece alguns pontos básicos para a ética na pesquisa qualitativa: 1. 

sujeito e objeto são considerados como construções sócio-históricas incontestavelmente 

interligadas; 2. na construção do conhecimento, o indivíduo é auto-constituído; 3. a cultura é o 

meio universal da experiência individual expressada por meio da língua ; 4. o conteúdo do 

conhecimento é a realidade da cognição do indivíduo; 5. o investigador interage com seus 

sujeitos/objetos e com seu conteúdo pessoal - desde que não possam ser separados,  devem ser 

suportados pelas metodologias que permitem o estabelecimento dos relacionamentos do 

significado; 6. os princípios de autonomia, beneficência, não-maleficência e de justiça são 

inerentes a toda a investigação, assim aplicável à pesquisa social/humana; 7. a necessidade de 

reciprocidade entre o investigador e pesquisado/indivíduo/comunidade é essencial em 

pesquisas das ciências sociais/humanas, o que significa dizer que nós precisamos “tratar os 

nossos  interlocutores como seres racionais, capazes de raciocínio, e a melhor maneira de 

honrar sua dignidade humana é incluí-los na esfera argumentativa”. Além disso, também 

sugere: 1. ampliar a discussão ética na pesquisa qualitativa em fóruns nacionais e 

internacionais, especialmente nas conferências dentro das áreas de ciências sociais e humanas, 

geralmente, nas conferências que têm o tema de discutir a saúde; 2. devolver os resultados à 

comunidade, de forma escrita: boletins informativos, pôsteres,   formulários escritos, reuniões, 

debates; 3. vigilância no planejamento da pesquisa qualitativa, considerando que a ética é 

parte da investigação, e cuidado na obtenção de informações confidenciais; 4. cuidado com 

reações aos problemas levantados durante o levantamento de dados, e sensibilidade para saber 

controlar os problemas. 

Guerriero e Dallari (2008) ainda ressaltam que a definição do CNS 196/96 não 

identifica sua sustentação nos paradigmas do positivismo, e afirma que a resolução deveria se 

aplicar a todas as pesquisas que envolvessem seres humanos. Assim, o leitor, e especialmente 

os comitês éticos são deixados com a impressão falsa de que há uma única maneira de realizar 
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a investigação científica, e a isso, a definição é aplicável. Isto torna difícil identificar a 

incompatibilidade na aplicação destas diretrizes nos casos concretos devido à diversidade dos 

paradigmas envolvidos. A autora ainda conclui que, desde que diferentes pesquisas podem 

trabalhar com lógicas muito diversas, é inadequado tratá-las da mesma maneira e considera de 

suma importância que seja elaborado um projeto de diretrizes específicas para pesquisas 

guiadas por paradigmas diferentes do positivista. Operacionalmente falando, é crucial que os 

comitês éticos, que avaliam um grande número de pesquisas com seres humanos, incluam os 

investigadores que adotam paradigmas diferentes e usam as metodologias diferentes, e 

também que todos os membros destes comitês sejam capazes de discutir paradigmas 

diferentes de pesquisa, reforçando que, em alguns, os aspectos éticos são intrínsecos aos 

aspectos metodológicos. 

Os projetos de investigação clínica e farmacológica são geralmente multicêntricos, são 

subsidiados pela indústria, mas são avaliados cientificamente e eticamente pelas instituições 

onde ocorre a investigação (em hospitais gerais). Os projetos no domínio das ciências sociais 

e / ou humanas, no entanto, são subsidiados por instituições acadêmicas, e às vezes, por 

ONGs que as avaliam cientificamente, mas não eticamente. Por seu lado, os variados âmbitos 

nos quais as pesquisas são realizadas (pequenas populações e instituições, escolas, prisões, 

etc) confiam no aval global das instituições que aprovaram o projeto, sem distinguir os 

aspectos científicos dos éticos. Sobre esta situação há alguns projetos de investigação de 

conhecimento público, no espaço acadêmico, que foram adotados por instituições acadêmicas, 

embora não cumprissem com as exigências éticas, e daí a necessidade de uma avaliação mais 

acurada destes tipos de projetos (ROVALETTI, 2006).  

 A autora ainda destaca que nas pautas CIOMS (Council for International 

Organizations of Medical Sciences) não foram suficientemente explicadas as dificuldades que 

possam surgir na pesquisa psicológica com seres humanos. Na verdade, embora não 
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excluindo a perspectiva da saúde mental como um objeto de investigação, há uma excessiva 

"medicalização" do tema, deixando de lado as contribuições fundamentais da psicologia. Não 

é preciso lembrar que a OMS inclui os aspectos psicológicos da saúde. Por conseguinte, estes 

regulamentos deverão insistir em que qualquer investigação em saúde mental ou 

comportamental seja submetido o rascunho à avaliação das respectivas comissões éticas 

(ROVALETTI, 2006). 
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5. CONCLUSÃO 

 Apesar de este estudo não ter esgotado a análise de todos os possíveis assuntos e 

situações de constrangimento ou risco em pesquisas com questionários e/ou entrevistas e, 

tampouco ter explorado tais riscos mediante várias outras condições de vulnerabilidade 

circunstanciais não abordadas neste estudo, dado a diversidade de tais questões, ele traz 

importantes apontamentos acerca dos riscos em pesquisas que lançam mão de tais 

instrumentos.   

 Pudemos observar a partir dos resultados deste estudo que em pesquisas com 

questionamentos, os principais assuntos potencialmente constrangedores, ou seja, que 

envolvem maiores riscos, citados pelos sujeitos entrevistados relacionados a situações 

negativas vivenciadas, foram: “traição”; “violência física”; “provocação sexual no trabalho”; 

“abuso sexual”; “violência psicológica” e “morte de pessoas próximas”. 

Visto que falar sobre o assunto “traição” foi um dos itens mais citados como 

potencialmente constrangedores, foi aplicado um teste estatístico com o intuito de se verificar 

a diferença estatística em se falar de tal assunto segundo o gênero e o estado civil do 

participante e foi constatado não haver diferença, isto é, não há diferença de constrangimento 

em se falar de traição com homens e com mulheres e nem com solteiros, casados ou 

divorciados.  

Considerando-se os assuntos “acidente”, “doença” e “morte”, os testes comparativos 

apontam haver um maior constrangimento em se questionar sobre tais assuntos em pesquisas 

à acompanhantes de pacientes do que com os próprios pacientes. 

Relacionados a assuntos íntimos ou privativos, os sujeitos citaram como assuntos 

potencialmente constrangedores as questões envolvendo sexualidade (“comportamento 

sexual”, “DSTs”, “número de parceiros”, “número de relações por semana”, “dificuldades 

sexuais”) e comportamento amoroso. Tais assuntos quando comparados considerando-se o 
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gênero dos participantes, foram apontados como de maior constrangimento para o sexo 

feminino. No entanto ao compararmos tais assuntos a partir das diferentes religiões dos 

participantes, não foi constatada diferença significativa. 

Contudo, chama-nos a atenção o fato de que o grau de constrangimento em se falar de 

tais assuntos torna-se muito maior considerando-se as condições nas quais tais 

assuntos/questões poderiam ser abordados, sendo destacadas como condições de maior 

constrangimento a “falta de autorização/consentimento”; a falta de esclarecimento prévio 

acerca do “tipo de questões a serem abordadas”, a questão do “sigilo”e anonimato”dos 

sujeitos e informações e o uso de “imagens”ou “gravador”. 

Os resultados encontrados a partir deste estudo são de grande relevância para o campo 

da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, pois a partir da identificação de tais assuntos como 

de “potencial constrangimento” para os sujeitos participantes de pesquisas com questionários 

e/ou entrevistas, os pesquisadores e mesmo os CEPs poderão lançar mão de subsídios para 

uma melhor análise da eticidade de tais pesquisas, contrapondo os riscos em se falar de tais 

assuntos com os benefícios prováveis da pesquisa.  Também deverão observar com maior 

cautela a adequação das condições nas quais tais assuntos/questões estarão sendo abordados. 

Nesse sentido, o CEP inicialmente poderá verificar se o pesquisador tem consciência dos 

riscos de sua pesquisa e se os mesmos estão devidamente descritos no TCLE; também poderá 

constatar se o pesquisador esclarece previamente o participante sobre os tipos de assuntos a 

serem abordados em sua entrevista ou questionário, sobre o uso de imagens e gravador e 

sobre a garantia de sigilo e anonimato.  

Dessa forma, este estudo não tem a pretensão de impedir o desenvolvimento de 

pesquisas que abordem tais assuntos/questões, mas sim o intuito de que o pesquisador e 

mesmo os CEPs passem a considerar a possibilidade de riscos às esferas não-físicas 

(psicológica, moral, social, espiritual) e que a abordagem de tais assuntos em pesquisas 
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somente seja efetuada quando as mesmas forem proporcionar benefícios reais para os sujeitos 

participantes. Vale lembrar (constante na Res.196/96) a indispensável adoção de medidas de 

precaução ou remissão de danos potenciais advindos de tal abordagem.  

Finalmente, mediante aos resultados discutidos neste estudo, apontamos não somente 

para o desenvolvimento de uma consciência ética no sentido dos limites de acesso aos sujeitos 

de pesquisa, mas também para a necessidade de criação de diretrizes e normas éticas 

específicas voltadas para a questão dos riscos de ordem não-física (psicológicos, morais, 

sociais, espirituais) advindos de pesquisas com questionamentos. A nosso ver, a normatização 

brasileira para pesquisas com seres humanos (resolução 196/96) e suas complementares 

abordam de maneira clara as medidas de precaução no que tange aos riscos de ordem física, 

contudo nenhuma delas aborda de maneira sistemática as medidas de precaução/prevenção 

para os riscos de ordem não-física. 
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1. Dados de Identificação  

Código de identificação (n°):                            Tipo de população: 

 

Idade:                        Sexo:         Assinale 1-Feminino 2- Masculino 

 

Escolaridade:    

Assinale: 1- Analfabeto; 2- Ensino fundamental incompleto; 3- Ensino fundamental completo; 4- 

Ensino médio incompleto; 5- Ensino médio completo; 6- Ensino superior incompleto e 7- Ensino 

superior completo    

 

Estado civil: 

Assinale: 1-Solteiro; 2- Casado; 3- Viúvo; 4- Desquitado; 5- Divorciado; 6- Outros; 7- Ignorado 

                    

Religião:  

Assinale: 1-Católico Apostólico; 2-Católico Ortodoxo; 3- Protestante/Evangélico; 4- Testemunha de 

Jeová; 5- Espiritismo; 6- Umbanda; 7- Candomblé ; 8-Outra; 9- Ignorado 

 

Nível Sócio-econômico: 

Renda Familiar Bruta:  

 Assinale: 1-Até 3 salários mínimos; 2- De 3 a 10 salários mínimos; 3- De 10 a 20 salários mínimos;  

4-De 20 a 30 salários mínimos; 5- Acima de 30 salários mínimos; 6- Ignorado 

  

Residência: 

 Assinale: 1- Casa Própria; 2- Casa de Familiares; 3- Casa Alugada; 4- Casa Financiada 

  

2. Se o Sr/Srª fosse convidado a participar de uma pesquisa, quais dos assuntos e 

situações abaixo o(a) deixaria mais contrangido(a) em responder ou falar? Aponte o 

quanto estas questões/situações poderiam ser constrangedoras para você, segundo a 

escala abaixo: 

1-Não constrangedor  
2- Pouco constrangedor  

3- Constrangedor 
4- Muito constrangedor

 

Questões sobre situações negativas presentes ou as quais você vivenciou no passado 

1. Aborto natural ........................................... 

2. Aborto cometido.......................................... 

3. Abuso sexual.............................................. 

4. Acidente Grave........................................... 

5. Experiência de Doença (atual, no passado). 

6. Crime.......................................................... 

7. Desemprego................................................ 

8. Doença de seu familiar (pai, mãe, etc)....... 

9. Doença de algum amigo (a)........................ 

10. Internação (Hospital, Clínica)..................... 

11. Morte de pessoas próximas......................... 

12. Separação/Divórcio.................................... 

13. Traição......................................................... 

14. Violência física............................................  
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15. Violência psicológica.................................. 

16. Doença de seu bebê.................................... 

17. Doença Psiquiátrica/Depressão.................. 

18. Provocação sexual no trabalho.................... 

19. Outra situação:_____________________ 

______________________________________

 

Questões sobre assuntos íntimos /privativos em relação a você: 

  

1. Comportamento sexual (anal, oral)......... 

2. Opção sexual........................................... 

3. Comportamento amoroso........................ 

4. Doenças sexuais que você adquiriu 

 (Por exemplo: HIV e outras DSTs).................. 

5. Número de parceiros sexuais.................. 

6. Número de relações sexuais por semana. 

7. Uso de métodos contraceptivos (pílula, 

camisinha, etc)............................................ 

8. Dificuldades sexuais................................ 

 

9. Relações em família................................ 

10. Sentimentos............................................ 

11. Condições econômicas/financeiras.......... 

12. Costumes/estilo de vida........................... 

13. Opção política.......................................... 

14. Relações no trabalho................................ 

15. Religião.................................................... 

16. Drogas proibidas..................................... 

17.     Sobre outros assuntos: _____________ 

___________________________________

 
Condições/Local onde tais assuntos são questionados 

1. Ter uma pessoa conhecida próxima ou presente no local................................................................................ 
 

2. Ter outra pessoa/ não conhecida próxima ou presente no local...................................................................... 
 
3. O entrevistador te filmar ou fotografar durante a entrevista...................................................................................................... 
 
4. O entrevistador gravar tua voz com um gravador durante a entrevista.............................................................................................. 

 
5. O entrevistador não te explicar antes que tipos de questões serão perguntadas na entrevista......................... 
 
6. O entrevistador não te garantir que não contará o que você disse a ninguém e que não te identificará 
pelo nome............................................................................................................................................................ 
 
7. O entrevistador conhecer alguém ligado a você................................................................................................................................. 
 
8. O entrevistador iniciar os questionamentos sem antes te pedir autorização................................................... 
 
9. O entrevistador te identificar pelo nome no questionário ou entrevista.......................................................... 
 
10. As questões permitirem sua identificação através de sua letra ou fatos individuais..................................... 
 
11. Outro tipo de condição: _______________________________________________________________ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PROJETO PILOTO) 

Meu nome é Juliana Dias Reis, gostaria de convidá-lo (a) a participar de um estudo 

que pretendo realizar o qual intitula-se:  BIOÉTICA E PESQUISA: PERCEPÇÃO DOS 

SUJEITOS DE PESQUISA QUANTO AOS RISCOS EM PESQUISAS COM 

QUESTIONAMENTOS.   

Este estudo tem o objetivo de verificar que tipos de assuntos ou situações as quais 

poderiam deixar as pessoas constrangidas ou ansiosas durante uma entrevista ou 

aplicação de um questionário. Este estudo poderá trazer benefícios para a população em 

geral, visto que, os resultados deste estudo poderá levar os pesquisadores a tomarem um 

maior cuidado na elaboração e na aplicação de entrevistas.Você terá de dispor de alguns 

minutos de seu tempo para avaliar a redação e aplicabilidade de um questionário o qual 

constará de algumas simulações de questionamentos contendo assuntos ou situações as quais 

sujeitos de pesquisa poderão julgar constrangedoras ou não. A partir das informações 

levantadas neste projeto piloto, tal questionário poderá ser melhorado para ser mais adequado 

para as pessoas que vão participar em uma segunda etapa dessa pesquisa. Quero deixar claro 

que suas respostas são confidenciais mantendo assim seu anonimato e que você tem a 

liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e, então, retirar-se da pesquisa. O 

risco de você participar está relacionado a algum constrangimento em assinalar as questões do 

questionário. Ainda assim, poderá fazer contato com a pesquisadora pelo telefone: (17) 9147-

8728, caso tenha alguma dúvida.Suas informações são muito valiosas para o desenvolvimento 

desta pesquisa. 

 

Eu,...............................................................................................Após ter sido suficiente e 

devidamente esclarecido (a), pela pesquisadora, sobre a realização desta pesquisa, como está 

escrito neste termo, declaro que consinto em participar da pesquisa em questão por livre 

vontade não tendo sofrendo nenhuma forma de pressão ou influência indevida. 

Data: ___/____/_______                         Assinatura:.................................................................... 

         

Nota: este termo de Consentimento pós-esclarecimento foi elaborado em duas vias, ficando 

uma com a paciente e outra com as pesquisadoras. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Meu nome é Juliana Dias Reis, gostaria de convidá-lo (a) a participar de um estudo 

que pretendo realizar o qual intitula-se: BIOÉTICA E PESQUISA: PERCEPÇÃO DOS 

SUJEITOS DE PESQUISA QUANTO AOS RISCOS EM PESQUISAS COM 

QUESTIONAMENTOS.   

Este estudo tem o objetivo de verificar que tipos de assuntos ou situações as quais 

poderiam deixar as pessoas constrangidas ou ansiosas durante uma entrevista ou aplicação de 

um questionário. 

Este estudo poderá trazer benefícios para a população em geral, visto que, os 

resultados deste estudo poderá levar os pesquisadores a tomarem um maior cuidado na 

elaboração e na aplicação de entrevistas. 

Você terá de dispor de alguns minutos de seu tempo para responder a um questionário 

o qual constará de algumas simulações de questionamentos contendo assuntos ou situações as 

quais você julgará constrangedoras ou não. 

 Os resultados do estudo serão divulgados em reuniões científicas e publicações em 

meios especializados. Quero deixar claro que suas respostas são confidenciais mantendo 

assim seu anonimato e que você tem a liberdade de retirar seu consentimento a qualquer 

momento e, então, retirar-se da pesquisa. O risco de você participar está relacionado a algum 

constrangimento em assinalar as questões do questionário. Ainda assim, poderá fazer contato 

com a pesquisadora pelo telefone: (17) 9147-8728, caso tenha alguma dúvida. 

Suas informações são muito valiosas para o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

Eu,...............................................................................................Após ter sido suficiente e 

devidamente esclarecido (a), pela pesquisadora, sobre a realização desta pesquisa, como está 

escrito neste termo, declaro que consinto em participar da pesquisa em questão por livre 

vontade não tendo sofrendo nenhuma forma de pressão ou influência indevida. 

Data: ___/____/_______                         Assinatura:.................................................................... 

         

Nota: este termo de Consentimento pós-esclarecimento foi elaborado em duas vias, ficando 

uma com a paciente e outra com as pesquisadoras. 


