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RESUMO 
CAMACHO, Patrícia Gonçalves. Validação de instrumento para mensuração da 
sensibilidade moral de profissionais envolvidos em pesquisas com humanos. Rio de 
Janeiro, 2015. Dissertação (Mestrado em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva) 
- Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 2015 

 
A sensibilidade moral pode ser definida como a habilidade de fazer alguma 
interpretação numa dada situação em termos de quais as questões éticas 
pertinentes, os cursos de ação possíveis, suas consequências e as partes 
envolvidas. O início das investigações sobre a sensibilidade moral remete aos 
trabalhos dos sentimentalistas morais com a introdução do senso moral, como a 
faculdade de distinguir entre o certo e o errado; uma capacidade de experimentar 
sentimentos de aprovação ou desaprovação, diante de um fato sob a avaliação. 
Numa nova perspectiva cognitivista, James Rest, seguindo os estudos de Piaget e 
Kohlberg, propôs o Modelo dos Quatro Componentes determinantes para o 
comportamento moral, sendo a sensibilidade moral o primeiro deles. Após o estudo 
inicial de Rest acerca da sensibilidade moral com alunos de odontologia, muitos 
outros foram desenvolvidos no cenário internacional nas diversas profissões. Mas 
poucos estudos estiveram voltados para os profissionais envolvidos nas pesquisas 
científicas. Os modelos investigativos variam entre entrevistas semiestruturadas e 
questionários abertos e fechados. Deste modo, esta investigação se propôs a validar 
um instrumento para mensuração da sensibilidade moral em profissionais envolvidos 
nas pesquisas com seres humanos. O instrumento é composto de um caso-cenário, 
um questionário aberto e um formulário de dados demográficos. Para a validação do 
caso-cenário, o mesmo foi submetido a diferentes grupos populacionais 
(professores, alunos da pós-graduação, membros de CEP e especialistas em 
bioética), cada qual numa etapa independente com objetivos específicos. O caso-
cenário no âmbito da pesquisa clínica foi avaliado quanto à estruturação do texto e 
análise de conteúdo. Quatro questões éticas foram escolhidas para a composição de 
um contexto na condução de pesquisas com seres humanos: conflito de interesses, 
responsabilidades entre os membros da equipe de pesquisa, gerenciamento dos 
dados e respeito aos participantes. Na primeira etapa com professores 
universitários, o caso sofreu pequenas modificações para observância dos critérios 
propostos para sua estruturação. Com o painel de especialistas (bioeticistas) pôde 
ser observada a capacidade do contexto do caso-cenário para a identificação das 
quatro questões éticas. Na última etapa com membros de CEP e alunos da pós-
graduação, verificou-se a operacionalidade do instrumento e sua capacidade na 
identificação de níveis de sensibilidade moral. Desse modo, o estudo demonstra a 
validade do instrumento proposto para a mensuração da sensibilidade moral no 
âmbito das pesquisas envolvendo os seres humanos. 
 
Palavras-chave: sensibilidade moral – ética em pesquisa – pesquisa com seres 
humanos – integridade em pesquisa – conflito de interesses 
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ABSTRACT 
CAMACHO, Patrícia Gonçalves. Validation of instrument for measuring moral 
sensibility of professionals involved in researches involving human beings. Rio de 
Janeiro, 2015. Dissertation (Master’s degree in Bioethics, Applied Ethics and 
Collective Health) - Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015 
 
Moral sensibility may be defined as the ability to interpret signs in a specific situation 
in terms of which ethical issues are pertinent, which courses of action are possible, 
and what their consequences and involved parts are. The beginning of the 
investigations into the moral sensibility refers to the moral sentimentalists’ works with 
the introduction of the moral sense, such as the faculty for distinguishing between 
right and wrong; a capacity for experimenting feelings of approval or disapproval 
when facing a fact under evaluation. In a new cognitive perspective, James Rest, 
following studies by Piaget and Kohlberg, proposed the Four Components Model that 
is determinant of moral behavior, being moral sensibility the first of them. After Rest’s 
initial studies on moral sensibility with dental students, many others have been 
developed in the international scene in several professions. However, few studies 
have been related to professionals involved in scientific researches. The investigative 
models vary between semistructured interviews and open and closed questionnaires. 
Thus, this investigation proposed the validation of an instrument for measuring moral 
sensibility in professionals involved in research involving human beings. The 
instrument is composed of a case scenario, an open questionnaire and a 
demographic data form. In order to validate the case scenario, it was submitted to 
different population groups (teachers, postgraduate students, CIOMS members and 
specialists in bioethics), each one in an independent stage, with specific goals. The 
case scenario in the clinical research scope was evaluated regarding text structure 
and content analysis. Four ethical issues were chosen to compose a context in the 
conduction of researches involving human beings: conflict of interest, responsibilities 
among members of the research team, data management and respect for the 
participants. In the first stage with university professors, the case underwent slight 
modifications to comply with the proposed criteria for its structure. Through the expert 
panel (bioethicists), the capacity of the case scenario context for the identification of 
the four ethical issues could be observed. In the last stage with CIOMS members and 
postgraduate students, the instrument’s operability and its capacity for the 
identification of moral sensibility levels were verified. In this sense, this study 
demonstrates the validity of the proposed instrument for measuring moral sensibility 
within the scope of researches involving human beings. 
 
Keywords: moral sensibility – ethics in researches – researches involving human 
beings – integrity in research – conflict of interest 



RESUMEN 
CAMACHO, Patrícia Gonçalves. Validación de instrumento para mensuración de la 
sensibilidad moral de profesionales involucrados en investigaciones con humanos. 
Rio de Janeiro, 2015. Disertación (Maestría en Bioética, Ética Aplicada y Salud 
Colectiva) - Instituto de Estudios en Salud Colectiva, Universidad Federal de Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 

La sensibilidad moral puede ser definida como la habilidad de producir una 
interpretación en dada situación considerando las cuestiones éticas pertinentes, los 
cursos de acción posibles, sus consecuencias y las partes involucradas. El comienzo 
de las investigaciones sobre la sensibilidad moral sugiere los trabajos de los 
sentimentalistas morales con la introducción del juicio moral, como la facultad de 
distinguir entre lo correcto y lo incorrecto; una capacidad de experimentar 
sentimientos de aprobación o desaprobación frente a una situación que esté bajo 
evaluación. En una perspectiva cognitivista, James Rest, siguiendo los estudios de 
Piaget y Kohlber, propuso el Modelo de los Cuatro Componentes determinantes para 
el comportamiento moral en que primeramente se encuentra la sensibilidad moral. 
Después del estudio inicial de Rest sobre la sensibilidad moral con alumnos de 
odontología, se desarrollaron muchos otros en el escenario internacional en las 
diversas profesiones. Sin embargo, pocos estudios se dirigieron a los profesionales 
participantes en las investigaciones científicas. Los modelos investigativos varían 
entre entrevistas semiestructuradas y cuestionarios abiertos y cerrados. De este 
modo, esta investigación se propuso a validar un instrumento para mensuración de 
la sensibilidad moral en profesionales participantes en las investigaciones con seres 
humanos. El instrumento está compuesto por un caso simulado, un cuestionario 
abierto y un formulario de datos demográficos. Para la validación del caso simulado, 
este fue aplicado a diferentes grupos poblacionales (profesores, alumnos de 
posgrado, miembros de CEP y expertos en bioética), cada uno en una etapa 
independiente y con objetivos específicos. Se evaluó el caso simulado en el campo 
de la investigación clínica en cuanto a la estructuración del texto y análisis del 
contenido. Cuatro cuestiones éticas fueron elegidas para la composición de un 
contexto de conducción de investigaciones con seres humanos: conflicto de 
intereses, responsabilidades entre los miembros del equipo de investigación, gestión 
de los datos y respeto a los participantes. En la primera etapa con profesores 
universitarios, el caso sufrió pequeñas modificaciones para observancia de los 
criterios propuestos para su estructuración. Con el cuadro de expertos (bioeticistas) 
se pudo observar la capacidad del contexto del caso simulado para la identificación 
de las cuatro cuestiones éticas. En la última etapa con miembros de CEP y alumnos 
del posgrado, se verificó la funcionalidad del instrumento y su capacidad en la 
identificación de niveles de sensibilidad moral. De este modo, el estudio demuestra 
la validad del instrumento propuesto para la mensuración de la sensibilidad moral en 
el campo de las investigaciones con seres humanos. 

Palabras clave: sensibilidad moral - ética en investigación - investigación con seres 
humanos - integridad en investigación - conflicto de intereses 
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1 APRESENTAÇÃO 

 Eu tive de fazer uma longa e exaustiva trajetória pelas temáticas em torno da 

ética nas pesquisas até encontrar o questionamento que me impulsionaria a realizar 

este Mestrado. Faço questão de descrever brevemente os caminhos pelos quais me 

perdi, e não entendo isso de modo depreciativo, porque foram necessários e 

positivos para a construção desse conhecimento. 

 Minha atuação como enfermeira coordenadora de estudos clínicos me 

permitiu a vivência de situações inquietantes para a ética nas pesquisas com seres 

humanos. Naquela ocasião, não tinha subsídios para interpretar e discutir de modo 

eficiente os problemas com os quais me deparava. No mesmo período, ingressava 

na primeira turma de Especialização em Enfermagem em Pesquisa Clínica do 

Instituto Nacional de Câncer. Este curso se transformou mais adiante numa 

especialização multiprofissional em pesquisa clínica. Os conteúdos abordados 

durante o curso se limitavam ao conhecimento técnico na condução dos estudos 

clínicos e observância das regulamentações nacionais e internacionais para a 

pesquisa. Não havia uma reflexão crítica para as questões éticas que se 

apresentavam na prática profissional. 

As questões éticas foram ganhando forma e consistência com os conteúdos 

abordados pelo programa de Mestrado em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva 

do PPGBIOS. Por exemplo, a inclusão nos estudos clínicos de pacientes 

analfabetos e sem condições reais de compreensão para a sua participação numa 

pesquisa, tão pouco os familiares e responsáveis que assinavam conjuntamente o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Ou pacientes sendo 

convidados a participar de um estudo apresentado pelo mesmo médico responsável 

pelo tratamento clínico. Situações como essas puderam ser interpretadas ao longo 

do Programa à luz dos quatro Princípios da Ética Biomédica – a Ética Principialista 

de Beauchamp e Childress (autonomia, beneficência, não maleficência e justiça). 

 Os conteúdos abordados durante o Programa me permitiram ampliar as 

reflexões sobre a ética no recrutamento de participantes para os estudos clínicos e 

sobre temáticas específicas como populações vulneráveis, duplo-padrão, conflito de 

interesses, coerção, paternalismo médico, entre outros.  
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As denúncias de más práticas nas pesquisas com seres humanos, presentes 

nos meios de comunicação social e científica, impulsionaram-me a investigar os 

motivos pelos quais elas se mantinham apesar das normas e regulamentações e 

dos aprimoramentos constantes nos sistemas regulatórios nacionais e internacionais 

para a ética nas pesquisas. 

 A existência do termo “coerção” como um descritor reconhecido nas bases de 

dados de pesquisa eletrônica me causou espanto, ao mesmo tempo em que chama 

a atenção para a magnitude de um problema não infrequente. A palavra coerção soa 

agressiva na mesma proporção em que contradiz a orientação de uma participação 

voluntária e esclarecida nos estudos clínicos. 

 Por determinado tempo, trabalhei com a hipótese de que os profissionais 

(pesquisadores) fossem resistentes às proposições da ética em pesquisa, 

compreendendo resistência como uma força exercida sobre determinado sistema 

para manter o status quo, em oposição às forças que tentam dirigir o sistema para 

um novo estado de equilíbrio, conforme teoria proposta por Watson, nas décadas de 

60 e 70. (HERNANDEZ; CALDAS, 2001) Acreditava que os profissionais se 

opunham à observância das orientações e regulamentações éticas porque isto 

implicaria em mudanças na sua rotina profissional. Ou, ainda, porque esses 

profissionais não participavam ativa e diretamente da construção e das discussões 

em torno dessas orientações. 

 Outra interpretação feita, a partir da minha vivência na condução dos estudos 

clínicos, está sobre os próprios profissionais que si diferem entre si na forma como 

percebem um problema ético ou simplesmente não o percebem. A condução dada 

ao problema também tem variações entre os indivíduos. E, ainda, as experiências 

prévias e expectativas atuais podem interferir na sua conduta ética.  

Um artigo sobre a sensibilidade moral dos profissionais em pesquisa de 

marketing me introduziu nas discussões em torno da temática, afirmando que uma 

questão ética pode não estar à vista se pertencente a códigos externos ao indivíduo, 

e que somente questões éticas importantes resultarão em conflito ético intenso o 

suficiente para se tornar um problema ético. (SPARKS; HUNT, 1998) 
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Nesse momento, eu me aproximava da temática de interesse para esta 

investigação – a Sensibilidade Moral, traduzida como uma capacidade de identificar 

as questões éticas numa dada situação e suas implicações sobre todos os 

envolvidos.(REST et al, 1985)  

Sparks e Hunt (1998) propuseram a construção e validação de um 

instrumento para a mensuração da sensibilidade moral. A aplicação do instrumento 

a diferentes grupos populacionais pode demonstrar variações para a sensibilidade 

moral entre os alunos em diferentes estágios na formação profissional e entre os 

alunos e os indivíduos já em exercício profissional. 

Deste modo, propusemos esta investigação para a construção e validação de 

um instrumento que auxiliasse na sua avaliação e mensuração da sensibilidade 

moral dos profissionais envolvidos nas pesquisas com seres humanos. 
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2 INTRODUÇÃO 

 Diante das várias atrocidades cometidas com os seres humanos e não 

humanos durante as pesquisas científicas, que se utilizam do jargão “em prol do 

conhecimento e do desenvolvimento”, crescem as discussões em defesa da ética na 

pesquisa clínica e da ética animal. 

Exemplo clássico e não muito distante dos dias atuais é o estudo realizado 

pelo Serviço de Saúde Pública do governo dos Estados Unidos, entre os anos de 

1932 e 1972, com o objetivo de observar o curso natural da sífilis. Quando o estudo 

foi iniciado, a doença não possuía um tratamento eficaz conhecido. Mas houve o 

advento da penicilina, estabelecida como tratamento para a sífilis, durante a vigência 

da pesquisa. Os participantes, todos do sexo masculino, de baixo poder aquisitivo e 

negros, foram privados da informação e do uso da penicilina até o momento da 

denúncia pelo The New York Times, na década de 1970. 

Outros exemplos são facilmente encontrados na literatura e nos meios de 

comunicação impressa ou eletrônica, como o deslocamento do eixo de realização 

das pesquisas dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Essas 

pesquisas não seriam mais aceitas pela população do país patrocinador. O baixo 

custo para a realização das pesquisas nos países em desenvolvimento, associado 

ao fato de em muitos desses países não haver sistemas regulatórios estabelecidos 

são identificados como alguns dos fatores que sustentariam esse deslocamento. 

Outra crítica feita às pesquisas realizadas nos países em desenvolvimento é a 

contemplação de enfermidades que não estão presentes nas comunidades onde os 

estudos são estabelecidos, enquanto as enfermidades de interesse são 

negligenciadas. (GARRAFA et al., 2010) 

Em contrapartida, é observada a mobilização das comunidades científicas e 

da sociedade civil para o desenvolvimento de referenciais teóricos e 

regulamentações para a orientação dos profissionais envolvidos na condução das 

pesquisas. Essas proposições teóricas e legais estão dispostas de modo mais amplo 

no capítulo 3 – Ética nas Pesquisas com os Seres Humanos. 

Um dos caminhos apontados para o fomento das boas práticas em pesquisa 

é o ensino da ética, com vistas ao desenvolvimento de capacidades para a 
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percepção dos problemas e para a identificação e implementação das ações que 

irão prevenir, minimizar e resolver o problema ético.  

 A esse respeito estão bastante difundidos os estudos que se propõem à 

compreensão e ao desenvolvimento do julgamento moral dos indivíduos. Os 

trabalhos de Jean Piaget iniciaram a compreensão para os estágios do 

desenvolvimento cognitivo e moral na criança. Lawrence Kohlberg, dando 

continuidade aos estudos de Piaget, introduziu os seis estágios para o 

desenvolvimento moral, que estão discutidos no capítulo 4 - Sensibilidade Moral.  

Contudo, o desenvolvimento moral de um indivíduo não implica 

necessariamente no aumento de sua capacidade para a identificação dos problemas 

éticos numa determinada situação ou na escolha pelas condutas éticas apropriadas, 

em meio a tantas outras possíveis. Mediante a essas observações, James Rest 

propôs um modelo que contemplasse o comportamento moral do indivíduo diante de 

um problema ético, composto por quatro componentes: a sensibilidade moral, o 

desenvolvimento moral, a motivação moral e o caráter moral, que são melhor 

apresentados no capítulo 4.  

 James Rest definiu a Sensibilidade Moral como a habilidade de interpretar 

uma dada situação e nela perceber a presença de questões éticas, perceber todas 

as partes com envolvimento nas ações, perceber os possíveis cursos de ação a 

serem tomados e perceber as consequências de cada ação sobre o bem estar das 

partes envolvidas. (REST, 1994) 

 Após o estudo de Rest e colaboradores, realizado com alunos de odontologia, 

em 1985, diversos estudos foram desenvolvidos para a compreensão da 

sensibilidade moral em profissões como a enfermagem, a medicina, a contabilidade, 

a auditoria, a educação, a pesquisa de marketing e outras. 

 Os conhecimentos sobre a sensibilidade moral pouco foram utilizados no 

universo dos profissionais envolvidos com as pesquisas científicas. Um estudo, em 

2007, propôs a adaptação dos quatro componentes do modelo de Rest para as más 

práticas em pesquisa. Os mesmos autores desse último estudo, em 2013, 

propuseram outra adaptação do modelo para uma questão específica, presente no 

contexto das pesquisas científicas, o conflito de interesses. 

 Com base nos estudos mencionados acima e outros, encontrados na 

literatura, propusemos o desenvolvimento desta investigação que tem como objeto a 
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mensuração da sensibilidade moral dos profissionais envolvidos nas pesquisas com 

seres humanos.  

O objetivo principal: 

Construir e validar um instrumento para a avaliação da sensibilidade moral 

dos profissionais envolvidos em pesquisas com humanos.  

 

Os objetivos secundários:  

a) Construir um instrumento para a avaliação da sensibilidade moral dos 

profissionais envolvidos em pesquisas com humanos; 

b) Avaliar a estrutura gramatical do texto do caso-cenário quanto a sua 

facilidade de leitura e compreensão para o contexto apresentado; 

c) Avaliar a capacidade do texto do caso-cenário em reproduzir um contexto 

pertinente ao desenvolvimento de pesquisas com seres humanos; 

d) Avaliar a capacidade do contexto desenvolvido no caso-cenário em permitir 

a identificação das quatro questões éticas de interesse (o conflito de interesses, a 

responsabilidade entre os membros da equipe de pesquisa, o gerenciamento dos 

dados e o respeito aos participantes); 

e) Avaliar a capacidade do instrumento de identificar os níveis de 

sensibilidade moral; 

f) Verificar a operacionalidade do instrumento. 

 No cenário nacional, ainda são incipientes as discussões em torno da 

sensibilidade moral. Poucos são os estudos identificados nas bases de dados de 

busca eletrônica. Um dos trabalhos encontrados tratava da sensibilidade moral no 

âmbito da educação médica, e outro da prática dos médicos psiquiatras. 

 Deste modo, acreditamos que esta investigação pode contribuir para o 

fomento da sensibilidade moral e da ética nas pesquisas com os seres humanos. 

Nosso instrumento de mensuração poderá ser utilizado em pesquisas futuras ou 

servir de estímulo ao desenvolvimento de novos modelos avaliativos. 
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 A mensuração da sensibilidade moral em uma população de interesse pode 

servir ao diagnóstico de possíveis deficiências e orientar a implementação de 

medidas no campo da educação, como por exemplo, o ensino da ética. 



18 

3 ÉTICA NAS PESQUISAS COM SERES HUMANOS 

3.1 Regulamentação ética nacional e internacional 

As primeiras tentativas de regulamentação sobre a ética nas pesquisas 

envolvendo os seres humanos datam do início do século XX. Em 1900, um 

documento encaminhado ao Senado norte-americano por Jacob H. Gallinger 

propunha uma lei para regulamentação dos experimentos científicos com os seres 

humanos. O documento em questão não fora aceito, mas abordava a necessidade 

de qualificação dos pesquisadores em suas áreas de atuação; a submissão do 

experimento a uma comissão do Distrito de Colúmbia; permissão por escrito do 

participante para sua inclusão na pesquisa; a não continuidade do experimento 

contra a vontade do participante; a entrega de relatórios contendo os métodos e os 

resultados alcançados, e o relato imediato e detalhado de intercorrências 

imprevistas. O documento proibia a realização de pesquisas com bebês, crianças, 

adolescentes, gestantes, nutrizes, idosos e doentes mentais. (LEDERER, 1997) 

Em 1901, uma instrução médica, na Prússia, proibia as intervenções médicas 

com objetivos outros que não o diagnóstico, a terapêutica e a imunização à pessoa 

de menor ou não plenamente competente em suas capacidades; exigia que 

houvesse o consentimento do participante para a intervenção e que este fosse dado 

mediante explicações apropriadas das consequências adversas resultantes da 

intervenção. Essa mesma instrução apontava para o registro e arquivamento das 

informações geradas e, ainda, a aprovação pelo diretor da instituição médica. 

(CAPRON, 1989) 

Ambos os documentos acima demonstram a preocupação com os indivíduos 

em condição de vulnerabilidade e a necessidade de se buscar o consentimento dos 

participantes, de modo a caracterizar uma participação livre e esclarecida. 

A instrução foi seguida por uma regulamentação alemã de 1931 que 

determinava a separação entre novas terapêuticas e pesquisas em humanos. A 

primeira consistiria em experimentação terapêutica e modelos de tratamento que 

serviriam para o processo de cura, apesar dos efeitos e consequências não estarem 

ainda adequadamente determinados. (SASS, 1983) 

Os aspectos observados no grupo das novas terapêuticas seriam: balanço 

risco/benefício; realização de testes prévios em animais, se possível; consentimento 

ou consentimento por representante, após fornecimento de informações adequadas; 



19 

uso sem consentimento somente para salvar vidas ou prevenir danos severos ou 

circunstâncias especiais; rejeição à exploração dos necessitados; cuidados 

especiais no uso de microrganismos vivos; aceitação da responsabilidade total do 

médico chefe da instituição; registro por escrito das documentações; respeito à 

dignidade dos pacientes e especial consideração nos casos que envolvessem 

menores. (SASS, 1983) 

De acordo com a regulamentação alemã, pesquisa em humanos consistiria 

em operações e modelos de tratamento realizados com propósitos de pesquisa não 

terapêutica. (SASS, 1983) Além das proposições anteriores, seriam observados: não 

realização da pesquisa sem o consentimento do participante; não experimentação 

em humanos, sem a realização prévia em animais e laboratório; não uso infundado 

de seres humanos; não uso de menores, se em risco, e não uso de pessoas mortas.  

O primeiro documento com reconhecimento internacional a considerar os 

requisitos éticos para a realização de pesquisas com seres humanos foi o Código de 

Nuremberg, em 1947, após as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra 

Mundial. O documento possui dez princípios básicos, centrados no participante da 

pesquisa e não no pesquisador. Os princípios incluem o consentimento do 

participante, livre e esclarecido, como pré-requisito absolutamente essencial; a 

produção de resultados vantajosos para a sociedade, não alcançáveis por outros 

métodos e não desnecessários em sua natureza; experimento baseado em estudos 

prévios, incluindo experimentação em animais; de modo a evitar o sofrimento físico e 

mental desnecessários; não ser conduzido o experimento existindo a possibilidade 

de morte ou invalidez permanente; grau de risco aceitável limitado pela importância 

humanitária do problema pesquisado; proteção do participante quanto a qualquer 

possibilidade de dano, invalidez ou morte; condução do experimento somente por 

pessoas cientificamente qualificadas; liberdade ao participante para retirar-se do 

estudo; e suspensão do experimento na possibilidade de dano, invalidez ou morte 

para o participante. (TRIBUNAL INTERNACIONAL DE NUREMBERG, 1947) 

Dezessete anos mais tarde, foi elaborada a Declaração de Helsinque pela 

Associação Médica Mundial, com objetivos mais concretos de intervenção na prática 

das pesquisas biomédicas. (GUILHEM, 2008) A declaração é tida como o 

documento internacional mais importante para o controle ético das pesquisas com 

seres humanos, de modo que as principais revistas científicas mundiais instruem 

para o seguimento rigoroso dos referenciais éticos expressos na Declaração, por 
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todos aqueles que desejarem submeter seus trabalhos para a publicação. 

(GARRAFA e PRADO, 2007)  

Atualmente, a Declaração encontra-se em sua oitava revisão, realizada em 

Fortaleza, Brasil, em 2013, durante a 64ª Assembleia Geral da AMM. Apesar de 

redigida para orientação nas pesquisas médicas, a Declaração encoraja o seu 

seguimento por todos os profissionais envolvidos nas pesquisas com seres 

humanos. (ASSOCIAÇÃO MÉDICA MUNDIAL, 2013) 

Nos princípios gerais, a Declaração enfatiza o comprometimento do médico 

com a promoção e proteção da saúde, do bem estar e dos direitos dos participantes 

da pesquisa, que têm precedência sobre os outros objetivos de uma pesquisa. A 

proteção desses participantes também é compartilhada com os demais profissionais 

de saúde envolvidos na condução da pesquisa. A Declaração reforça, ainda, a 

necessidade de treinamento e qualificações éticas e científicas apropriadas para 

todos os profissionais envolvidos nas pesquisas.  

Na seção de Riscos, Ônus e Benefícios da Declaração, mantém-se a 

prerrogativa da importância do objetivo da pesquisa sobre os riscos e ônus para os 

sujeitos da pesquisa, também afirmada pelo Código de Nuremberg. A pesquisa deve 

ser precedida de avaliação cuidadosa dos riscos e ônus previsíveis, em comparação 

aos benefícios esperados. Observada a predominância dos riscos sobre os 

benefícios para os participantes, fica a critério do médico responsável a 

continuidade, modificação ou interrupção do estudo. 

No corpo da Declaração, é permitida a participação de Grupos e Indivíduos 

Vulneráveis nas pesquisas, desde que não possam ser conduzidas em outros 

grupos, e que os conhecimentos, práticas e intervenções, resultantes das pesquisas, 

estejam voltadas para suas necessidades e prioridades de saúde. 

A seção dos Requisitos Científicos e Protocolos de Pesquisa determina o 

conhecimento prévio pelo pesquisador da literatura pertinente, incluindo outras 

fontes relevantes de informação, a experimentação laboratorial e animal, se 

apropriado e se respeitando o bem estar dos animais. 

Questão de interesse para esta investigação e descrito mais adiante, o 

conflito de interesse deve estar declarado no protocolo, juntamente com as 

informações relativas a financiamentos, patrocinadores, afiliações institucionais, 

incentivos aos sujeitos da pesquisa e as provisões para tratamentos e indenizações 
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a danos decorrentes da pesquisa, abordando sempre as considerações éticas 

pertinentes.  

A Declaração contempla a aprovação do protocolo de pesquisa por um 

Comitê de Ética antes do seu início, bem como aprovação prévia de toda e qualquer 

emenda ao protocolo antes de sua implementação. Contempla também a garantia 

de Privacidade e Confidencialidade para os participantes e suas informações. 

O Consentimento Informado de cada participante deve ser obtido mediante 

informação prévia e adequada dos objetivos, métodos, fontes de financiamento, 

possíveis conflitos de interesses, afiliações institucionais do pesquisador, benefícios 

esperados, riscos potenciais e provisões pós-estudo. Deve ser garantido ao 

participante o direito a não participação no estudo ou retirada do consentimento a 

qualquer momento, sem represálias.  

A participação em pesquisas de indivíduos considerados incapazes de dar o 

consentimento deve ser documentada pelo representante legalmente autorizado. 

Nos casos em que esses mesmos indivíduos consigam expressar sua opinião 

quanto à participação no estudo, esta anuência deve ser obtida em acréscimo ao 

consentimento dado pelo representante, e respeitada sua discordância quanto à 

participação no estudo. 

As Provisões Pós-Estudo também estão contempladas no texto da 

Declaração, que determina aos patrocinadores, pesquisadores e governos dos 

países anfitriões o trabalho em conjunto para a sua implementação. 

O Registro da Pesquisa envolvendo seres humanos deve se dar em banco de 

dados acessível publicamente antes do seu início. A Publicação e Disseminação dos 

Resultados são de responsabilidade dos pesquisadores, autores, patrocinadores, 

editores e casas editoras que também devem disponibilizá-los publicamente. 

Esta última versão da Declaração de Helsinque permite a Utilização do 

Placebo ou Não Intervenção nos casos em que não se tenha intervenção 

comprovada. O uso de intervenção menos efetiva também está permitido mediante a 

apresentação de justificativas metodológicas e científicas. 

Intervenções Não Comprovadas na Prática Clínica podem ser utilizadas, 

quando, no julgamento do médico, oferecerem esperança de vida, restabelecimento 

da saúde ou alívio do sofrimento, e deve tornar-se objeto de pesquisa desenhada 

para avaliar sua segurança e eficácia. 



22 

Na década de 1970, um mandato do Congresso Norte-Americano, à 

Comissão Nacional para a Proteção de Sujeitos Humanos em Pesquisas 

Biomédicas e Comportamentais determinava a identificação dos princípios éticos 

básicos para a fundamentação das pesquisas envolvendo os seres humanos, bem 

como o desenvolvimento de manuais que deveriam ser seguidos por essas 

pesquisas. Uma conferência realizada entre os dias 13 e 16 de fevereiro de 1976 

pela Smithsonian Institution deu origem aos primeiros escritos que iriam se 

transformar após muitas discussões e reflexões no Relatório Belmont. 

(BEAUCHAMP, 2005)  

Tom L. Beauchamp fora convidado a participar dos trabalhos daquela 

Comissão, mais especificamente a escrever o capítulo dos princípios éticos básicos 

do Relatório. Nesse mesmo período, Beauchamp desenvolvia com James Childress 

os Princípios da Ética Biomédica. Deste modo, os dois projetos eram desenvolvidos 

ao mesmo tempo. E, nas próprias palavras de Beauchamp, inevitavelmente os 

projetos sofreram influência mútua. (BEAUCHAMP, 2005) 

Os Princípios da Ética Biomédica, definidos por Beauchamp e Childress, são 

o respeito à autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. Juntos, esses 

princípios constituem o que identificamos por Bioética Principialista, compreendida 

não como uma teoria, e sim uma orientação que possui grande influência sobre as 

reflexões bioéticas e as análises no campo das pesquisas com seres humanos. 

(FORTES e ORTONA, 2012) 

Para a estrutura do Relatório Belmont, Beauchamp e os demais 

colaboradores delimitaram três princípios éticos para a proteção de sujeitos 

humanos em pesquisa. O primeiro princípio consiste no Respeito pelas Pessoas, 

centrado na capacidade de autodeterminação do indivíduo ou na falta dela. O 

respeito à pessoa autônoma implica no respeito aos seus julgamentos e à liberdade 

de agir de acordo com esses julgamentos, além da oferta da informação necessária 

para um julgamento ponderado. Os indivíduos com autonomia reduzida necessitam 

de maior proteção para os possíveis danos provenientes de sua participação na 

pesquisa.(BEAUCHAMP, 2005) 

O segundo princípio ético é a Beneficência e nele estão incluídas duas regras 

gerais e complementares entre si: não causar danos e maximizar os possíveis 

benefícios e minimizar os possíveis danos. O princípio da Justiça destina-se à 

equidade na distribuição dos ônus e benefícios advindos com a pesquisa. O 
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princípio deste modo aplica-se principalmente sobre a seleção de sujeitos de 

pesquisa, de modo a evitar que algumas populações sejam sistematicamente 

selecionadas por suas condições de vulnerabilidade em relação às demais. A 

Justiça também é aplicada na distribuição dos benefícios advindos com a pesquisa, 

exigindo que estejam disponíveis também para as populações que não possam 

pagar para obtê-los. (BEAUCHAMP, 2005) 

O Relatório Belmont também propõe, para além dos princípios éticos, uma 

distinção entre prática clínica e pesquisa científica. O termo prática deve ser utilizado 

nas intervenções destinadas à melhoria do bem-estar do paciente e que têm uma 

expectativa razoável de sucesso. O termo pesquisa destina-se à atividade planejada 

para testar uma hipótese com vistas à produção de um conhecimento generalizável. 

(BEAUCHAMP, 2005) 

No Brasil, a Resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde de 1996, 

fundamentada nos principais documentos internacionais abordados anteriormente, 

aprovava as diretrizes e normas regulamentadoras para as pesquisas envolvendo os 

seres humanos. A resolução incorporava os quatro referenciais básicos da Bioética 

Principialista de autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. A Resolução 

regulamentava o funcionamento dos Comitês de Ética em Pesquisa e da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa, estabelecendo deste modo  o Sistema Nacional 

para a apreciação das pesquisas, conhecido como Sistema CEP – CONEP. (CNS, 

1996) 

A Resolução 196 está revogada pela Resolução 466 de 2012. A nova 

resolução, apesar de manter grande parte dos conteúdos estabelecidos pela 

anterior, apresenta importantes modificações. O conceito de assentimento livre e 

esclarecido é introduzido, sendo compreendido como a anuência do participante da 

pesquisa, criança, adolescente ou legalmente incapaz. A tomada do TCLE ganha 

maior compreensão para sua complexidade e se torna parte integrante do Processo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. A Resolução afirma que várias etapas são 

necessárias para que o convidado a participar de uma pesquisa se manifeste de 

forma autônoma, consciente, livre e esclarecida. (CNS, 2012) 

Outro aspecto introduzido pela nova resolução é o processo de acreditação 

dos CEP, de acordo com os níveis de competência, que lhes possibilitam a 

delegação de responsabilidades originárias da CONEP. No texto da Resolução 466, 

podem ser observadas modificações nas delimitações das áreas temáticas especiais 
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que determinam a apreciação da pesquisa pela CONEP. As áreas temáticas 

especiais: genética humana e reprodução humana se apresentam com um maior 

detalhamento dos critérios. A área temática dos projetos que envolvem aspectos de 

biossegurança cedeu lugar a outras duas áreas temáticas: pesquisas que envolvam 

organismos geneticamente modificados, células-tronco embrionárias e organismos 

que representem alto risco coletivo, e protocolos de constituição e funcionamento de 

biobancos. As pesquisas com cooperação estrangeira e que tenham copatrocínio do 

Governo Brasileiro estarão isentas de tramitação pela CONEP. (CNS, 2012) 

3.2 Integridade em Pesquisa 

Denúncias importantes e recorrentes de práticas antiéticas na condução de 

pesquisas norte-americanas nas décadas de 1980 e 1990, envolvendo fabricação de 

dados e autorias de importantes descobertas, iniciaram uma mobilização da 

comunidade científica e da sociedade civil na tentativa de minimizar a ocorrência 

dessas práticas. (VASCONCELOS, 2012) 

Em 2002, o Escritório de Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos propôs 

definição para três práticas antiéticas em pesquisa: a fabricação – inventar 

resultados, registrá-los ou informá-los; a falsificação – manipular materiais de 

pesquisa, equipamentos ou processos e mudar, omitir dados ou resultados de modo 

que o registro da pesquisa não esteja acuradamente representado; o plágio – 

apropriação de ideias, processos, resultados ou palavras de outra pessoa, sem 

atribuição do devido crédito. (VASCONCELOS, 2012) 

Em 2007, foi realizada a Primeira Conferência Mundial de Integridade em 

Pesquisa, em Lisboa, com vistas ao desenvolvimento das diretrizes para a ética nas 

publicações acadêmicas. A Segunda Conferência Mundial aconteceu em 2010, em 

Cingapura e tinha por objetivo o estabelecimento de metas para que a comunidade 

científica internacional considerasse aquelas diretrizes, como por exemplo, o 

desenvolvimento de mecanismos educacionais para o fomento da integridade em 

pesquisa. (VASCONCELOS, 2012) 

O documento resultante desta segunda conferência é a Declaração de 

Cingapura sobre integridade em pesquisa, que apresenta quatro princípios, com 

ênfase para a sua observância apesar dos múltiplos contextos culturais em que as 
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pesquisas são desenvolvidas. Os princípio são: Honestidade em todos os aspectos 

da pesquisa; Responsabilização na conduta da pesquisa; Respeito e Imparcialidade 

Profissionais no trabalho com outros e Boa Gestão da pesquisa em benefício de 

outros. A Declaração delimita quatorze Responsabilidades relacionadas com os 

princípios gerais. Dentre as Responsabilidades, estão contempladas algumas das 

questões éticas escolhidas para a discussão da presente investigação: a 

Documentação da pesquisa, que dever ser mantida de maneira clara e precisa; os 

Resultados que devem ser compartilhados pronta e abertamente; o Conflito de 

Interesses que deve ser declarado para não comprometer a confiabilidade do 

trabalho, e as Considerações Sociais que se referem às obrigações éticas de 

pesquisadores e instituições de pesquisa para pesar os benefícios sociais contra os 

riscos inerentes da pesquisa. 

Destes dois campos, a proteção dos sujeitos de pesquisa e a proteção da 

confiabilidade da ciência, quatro questões éticas de destaque foram selecionadas: 

o conflito de interesses, o gerenciamento dos dados, a responsabilidade entre os 

membros da equipe de pesquisa e o respeito com os participantes, propostas nesta 

investigação para as discussões relativas à ética e à sensibilidade moral dos 

profissionais envolvidos nas pesquisas com seres humanos. 

3.3 Conflito de Interesses 

Questão de grande relevância, escolhida para a discussão da ética nas 

pesquisas com humanos, o conflito de interesses foi caracterizado por Dennis 

Thompson (1993) como um conjunto de condições nas quais o julgamento 

profissional a respeito de um interesse, colocado como prioritário (interesse 

primário), tende a ser influenciado indevidamente por outro interesse, identificado 

por interesse secundário.  

Na definição acima, está delimitada a diferença entre um conflito de 

interesses e um dilema ético. Neste último, ambos os valores conflitantes têm a igual 

prerrogativa de prioridade. O dilema está justamente em ter de escolher entre os 

dois valores. Naquele primeiro, há uma assimetria entre os interesses, o que 

caracteriza distintamente o conflito de interesses. Exemplos de interesses primários 

seriam a integridade da pesquisa e a ética profissional. E, como interesses 

secundários, as gratificações financeiras, o reconhecimento profissional e intelectual 

dos pares, entre outros. (THOMPSON, 1993) 
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O mesmo autor afirma, ainda, que esse interesse secundário, em muitas das 

vezes, não é ilegítimo, podendo até ser necessário e desejável. Desse modo, as 

políticas de controle não objetivam eliminar o interesse secundário, e sim, prevenir a 

sua preponderância sobre aquilo que é determinado como interesse primário. 

(THOMPSON,1993) 

Steneck (2007) destaca três áreas, no contexto de uma pesquisa, para as 

quais os esforços devem estar concentrados, na tentativa de diminuir as influências 

e consequências do conflito de interesses sobre seu andamento e seus resultados. 

São elas: ganhos financeiros, compromissos de trabalho e ganhos pessoais ou 

intelectuais. 

A pressão para manter os investimentos financeiros de uma pesquisa pode 

estar relacionada à apresentação de resultados satisfatórios ao patrocinador e 

anteriormente à concorrência, o que configuraria um conflito de interesses pela 

preponderância do interesse financeiro em detrimento da ética profissional e da 

integridade da pesquisa. (STENECK, 2007) 

Um pesquisador, também, pode se encontrar comprometido com diversas 

atividades ao mesmo tempo, como por exemplo, um ou mais projetos de pesquisa, 

ensino e supervisão de alunos, palestras, comissões, consultorias e outros. Nessas 

condições, pode-se configurar a segunda forma de conflito, segundo Steneck, o 

conflito de compromissos. Nele, os honorários pagos por um dos compromissos 

podem estar sendo utilizados para o cumprimento da agenda de outros. E, ainda, 

uma das atividades pode estar sendo negligenciada em favorecimento da outra. 

(STENECK, 2007) 

A terceira forma de conflito se apresenta quando o julgamento profissional 

pode vir a ser comprometido por seus interesses pessoais, denominado de conflito 

pessoal. Nele, as escolhas do profissional podem estar sob a influência de seus 

interesses pessoais ao final de seu julgamento. Um exemplo disso é a participação 

do pesquisador na avaliação de determinado material pertencente a um parente, 

amigo ou aluno de seu interesse. (STENECK, 2007) 

Quando um pesquisador é reconhecidamente influente na comunidade 

científica sobre determinada temática, suas pesquisas e resultados podem receber 

menor rigor nas avaliações metodológicas e críticas sobre as discussões finais. Isso 

também pode ser considerado uma forma de conflito de interesses – o conflito 

intelectual, e que pode ser imperceptível aos olhos de muitos. (STENECK, 2007) 
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As regulamentações brasileiras não discorrem sobre a identificação ou o 

tratamento para os conflitos de interesses nas pesquisas. Em contrapartida, o 

cenário internacional dispõe de políticas governamentais e institucionais voltadas 

para a minimização dos conflitos de interesses e seus efeitos adversos.  

Essas políticas concentram suas orientações sobre: a comunicação dos 

conflitos significantes, antes mesmo do início da pesquisa; o incentivo para o 

desenvolvimento das medidas de manejo, redução ou eliminação dos conflitos e a 

informação subsequente à implantação das medidas. (STENECK, 2007) 

O Código de Boas Práticas Científicas da Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo (FAPESP) de 2014, em suas diretrizes para as atividades 

científicas, define e contextualiza o conflito de interesses nestes termos:  

Há conflito potencial de interesses nas situações em que a coexistência 
entre o interesse que deve ter o pesquisador de fazer avançar a ciência e 
interesses de outra natureza, ainda que legítimos, possa ser razoavelmente 
percebida, por ele próprio ou por outrem, como conflituosa e prejudicial à 
objetividade e imparcialidade de suas decisões científicas, mesmo 
independentemente de seu conhecimento e vontade. (FAPESP, 2014) 

Cassimiro (2010), em ampla revisão bibliográfica sobre os conflitos de 

interesses nas pesquisas científicas, identificou as condutas de diversas instituições 

internacionais para o manejo dessa temática. As condutas estiveram concentradas 

na orientação dos pesquisadores para o relato dos conflitos reais ou potenciais 

financeiros ou não quando da divulgação de seus resultados. 

Cassimiro também desenvolveu entrevistas com membros de CEP de uma 

universidade brasileira para avaliar suas percepções sobre os conflitos nas 

pesquisas recebidas para apreciação nos comitês. Esses participantes destacaram a 

importância dos CEP na identificação e controle dos conflitos de interesses nas 

pesquisas em cenário nacional. Contudo, os mesmos participantes salientaram suas 

limitações pelo número reduzido dos recursos humanos bem como pela 

necessidade de formação de seus membros. Os entrevistados também apontaram 

para a necessidade de políticas nacionais voltadas ao manejo dos conflitos. 

(CASSIMIRO, 2010) 

3.4 Responsabilidades entre os Membros da Equipe de Pesquisa 
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Em meio às inúmeras atividades que compõem o cronograma de uma 

pesquisa, um pesquisador pode se utilizar de equipe especializada que possa 

auxiliá-lo na condução do estudo. O tamanho de uma equipe de pesquisa pode 

variar, desde algumas unidades até centenas ou milhares de profissionais 

envolvidos, como se pode observar em estudos multicêntricos nacionais ou 

internacionais.  

De acordo com o Manual para Boas Práticas Clínicas da Conferência 

Internacional de Harmonização (1996), investigador é a: 

pessoa responsável pela condução do estudo clínico em um centro de 
estudos. Se o estudo for conduzido por uma equipe de indivíduos em um 
centro de estudos, o investigador será o chefe responsável pela equipe e 
poderá ser denominado investigador principal. (ICH, 1996) 

A Boa Prática Clínica (GCP – Good Clinical Practice) é um padrão de 

qualidade científica e ética internacional para o desenho, a condução, o registro e o 

relato de estudos clínicos, envolvendo a participação de seres humanos. A 

aderência a este padrão internacional é a garantia de que os direitos, a segurança e 

o bem-estar dos participantes foram garantidos, em concordância com os princípios 

que têm sua origem na Declaração de Helsinque. (ICH, 1996) 

Dentre as muitas temáticas relacionadas ao investigador, no corpo do Manual 

mencionado acima, como os cuidados médicos dos participantes da pesquisa, a 

comunicação com o comitê de ética em pesquisa, o consentimento livre e 

esclarecido dos participantes da pesquisa, os registros e relatórios de evolução, de 

segurança e o relatório final do investigador/instituição, estão os recursos 

necessários para a condução da pesquisa, e neles: 

o investigador deve contar com um número adequado de funcionários 
qualificados e instalações adequadas [...] certificar-se de que todas as 
pessoas envolvidas no estudo estão devidamente informadas sobre o 
protocolo, o produto em investigação e as funções e obrigações de cada 
um, relativas ao estudo. (ICH, 1996) 

A redação do Documento das Américas para as Boas Práticas Clínicas da 

Organização Pan-Americana da Saúde (2005), também, reforça as 

responsabilidades do pesquisador em:  

assegurar que todas as pessoas auxiliando no ensaio estejam 
adequadamente informadas sobre o protocolo, o(s) produto(s) da pesquisa 
e suas tarefas e funções relativas ao ensaio. O treinamento dos 
participantes do estudo deve ser documentado, incluindo: os nomes das 
pessoas da equipe treinadas, os procedimentos e as datas. (DOCUMENTO 
DAS AMERICAS, 2005) 
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Esta investigação se propõe a ampliar o foco das responsabilidades em uma 

equipe de pesquisa e que geralmente recaem sobre a figura do pesquisador 

principal. O Introduction to Responsible Conduct of Research (Introdução à Conduta 

Responsável em Pesquisa) do Departamento de Integridade em Pesquisa – Office of 

Research Integrity (ORI) do Governo dos Estados Unidos, por Nicholas Steneck, em 

2007, dedica um de seus capítulos às responsabilidades esperadas para os 

pesquisadores responsáveis por uma equipe de pesquisa (mentor) bem como para 

os pesquisadores sob sua coordenação (trainee). 

A definição para trainee, utilizada na publicação acima, refere-se a aquele que 

está aprendendo a ser um pesquisador sob supervisão estabelecida. Isto inclui 

alunos de pós-graduação, alunos de graduação e do ensino médio, trabalhando em 

projeto de pesquisa, bem como um pesquisador propriamente dito. 

A publicação defende o estabelecimento prévio de comportamentos e 

desempenhos esperados para o pesquisador em treinamento, como por exemplo: o 

tempo estimado que esses pesquisadores devam dedicar à pesquisa; os critérios a 

serem utilizados na sua avaliação de desempenho; as responsabilidades 

compartilhadas e individualizadas; o respeito à autoridade dos demais membros da 

equipe de pesquisa e a observância das regulamentações em pesquisa e dos 

protocolos estabelecidos. (STENECK, 2007) 

Em contrapartida, deve haver uma preocupação em garantir a esses 

pesquisadores em formação a instrução adequada para os procedimentos relativos 

à pesquisa. Esses pesquisadores também devem estar esclarecidos quanto às 

condições de determinação da autoria e propriedade dos resultados ao final do 

estudo. (STENECK, 2007) 

Dentre as atividades esperadas para o pesquisador (mentor), nesse processo 

de orientação e supervisão de pesquisadores em formação (trainee) estão: a revisão 

de computadores e outros meios de acondicionamento dos dados; revisão dos 

relatórios e materiais preparados pelos pesquisadores em treinamento, verificando 

sua acurácia; encontros regulares com os pesquisadores (trainee), para 

acompanhamento de seus trabalhos e encorajamento dos pesquisadores (trainee) 

para que apresentem e discutam seus resultados. (STENECK, 2007) 

3.5 Gerenciamento dos Dados de Pesquisa 
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A terceira questão, selecionada para a discussão da ética nas pesquisas com 

humanos, trata do gerenciamento dos dados obtidos na condução dos estudos. A 

expressão gerenciamento dos dados é uma tradução para o termo em inglês data 

management, compreendido como o desenvolvimento, a execução e a supervisão 

de planos, políticas, programas e práticas para o controle, a proteção, a transmissão 

e o aumento do valor agregado a um dado. (DAMA, 2010) 

Os dados gerados no curso de uma pesquisa podem ser utilizados na 

confirmação ou na refutação das hipóteses; na identificação de novas áreas de 

investigação; no desenvolvimento de novas técnicas investigativas; entre outros. 

(STENECK, 2007) 

No Introduction to the Responsible Conduct of Research, algumas 

considerações são apresentadas para a garantia da integridade, da validade e da 

acurácia dos dados de uma pesquisa, e estão direcionadas para quatro etapas 

distintas dentro desse processo de gerenciamento dos dados: a coleta, o 

armazenamento, a proteção e o compartilhamento. (STENECK, 2007) 

Especial atenção deve ser dada à obtenção de autorização pertinente de 

indivíduos ou instituições participantes, anteriormente ao início da coleta dos dados.  

O Documento das Américas (2005) reforça as responsabilidades do 

pesquisador e do patrocinador em: 

implementar e manter sistemas de garantia de qualidade e controle de 
qualidade com procedimentos operacionais padrão por escrito para 
assegurar que ensaios clínicos serão conduzidos e os dados serão gerados, 
documentados (registrados) e relatados em consonância com o protocolo, 
as Boas Práticas Clínicas e as exigências regulatórias aplicáveis. (DOC. 
AMERICAS, 2005) 
 

Os dados gerados durante a pesquisa serão utilizados posteriormente para 

documentar o trabalho realizado e para a confirmação dos resultados obtidos. Deste 

modo, são exigidos cuidados especializados no seu armazenamento. As 

características físicas de um dado podem variar bastante entre gravações de 

entrevistas, negativos fotográficos, microfilmes, radiografias, formulários em formato 

impresso ou formato eletrônico, entre outros. Isso implica em provisão adequada, ao 

início do estudo, do espaço físico ou eletrônico para o armazenamento desses 

dados. (STENECK, 2007) 

As determinações sobre o desenho do estudo e os métodos estatísticos, 

também, podem comprometer a confiabilidade dos dados, uma vez orientados para 
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a obtenção de resultados que atendam aos interesses pessoais do pesquisador ou 

do patrocinador. (STENECK, 2007) 

O Manual para as BPC da CIH de 1996, no tópico para Registros e Relatórios 

determina:  

O investigador deve certificar-se da precisão, totalidade, legibilidade e 
atualização de dados relatados ao patrocinador nas fichas clínicas e em 
todos os relatórios necessários. Os dados relatados na ficha clínica, 
derivados de documentos fonte, devem ser coerentes com esses 
documentos fonte ou, na ocorrência de divergências, estas devem ser 
justificadas. As alterações e correções nas fichas clínicas devem ser 
datadas, rubricadas e justificadas (se necessário) e não devem mascarar os 
registros originais. (ICH, 1996) 
 

Uma postura descuidada no momento da obtenção dos dados ou na sua 

análise pode gerar erros evitáveis que irão consumir recursos humanos e financeiros 

para sua correção e reparação. Coleta ou modificação de um dado, sem o devido 

registro da data ou identificação da razão para a alteração, contribuem para a perda 

da confiabilidade e inutilização da informação. (STENECK, 2007) 

No tópico para Gerenciamento do Estudo, Manuseio de Dados, Arquivamento 

de Registros e Comitê Independente de Monitoramento de Dados do Manual para as 

BPC, estão contempladas as orientações para o manuseio de dados eletrônicos e 

ou de sistemas eletrônicos dos dados do estudo à distância. Entre as 

recomendações pode-se destacar: 

Certificar-se e documentar que o sistema de processamento de dados 
eletrônicos obedeça aos requisitos de integridade, precisão, confiabilidade e 
desempenho consistente com aquele inicialmente pretendido (ou seja, 
validação). Manter Procedimentos Operacionais Padrão (POP) para a 
utilização de tais sistemas. Certificar-se que os sistemas sejam elaborados 
para permitir a alteração de dados, de tal modo que as alterações de dados 
sejam documentadas sem a supressão de dados anteriormente registrados. 
Manter um sistema de segurança que evite o acesso não autorizado de 
dados. Manter uma lista de pessoas autorizadas a alterar dados. Manter 
backup adequado dos dados. (ICH, 1996) 

3.6 Respeito aos Participantes da Pesquisa 

Temática de igual importância envolvendo as pesquisas com seres humanos, 

o respeito aos seus participantes é objeto das várias regulamentações em ética, com 

vistas à garantia de sua integridade física, autonomia e confidencialidade. 

A compreensão para o Respeito pelas Pessoas, enquanto Princípio Ético 

Básico defendido pelo Relatório Belmont, incorpora o reconhecimento da autonomia 

dos indivíduos e a proteção daqueles com autonomia reduzida. No Relatório, a 

autonomia é compreendida como uma capacidade que amadurece ao longo da vida 
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do indivíduo, e alguns a perdem inteira ou parcialmente em virtude da enfermidade, 

deficiência mental ou circunstâncias que restringem sua liberdade. (DINIZ et al, 

2008) 

A aplicação correspondente para este Princípio, no corpo do Relatório 

Belmont, é o Consentimento Informado, contemplado em três etapas 

complementares dentro de um Processo de Consentimento: a informação, a 

compreensão e a voluntariedade, a serem vivenciadas pelo indivíduo convidado a 

ser participante de uma pesquisa. (DINIZ et al, 2008) 

Os Aspectos Éticos da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, no corpo da 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, defende o: 

respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, 
reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e 
permanecer, ou não, na pesquisa, por intermédio de manifestação 
expressa, livre e esclarecida (CNS, 2012 p. 3), 

como também a “relevância social da pesquisa, o que garante a igual consideração 

dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio-

humanitária”. (CNS, 2012 p. 3) 

 

Deste modo, o respeito aos participantes, na presente investigação, será 

compreendido sob o aspecto do retorno social da pesquisa para a coletividade onde 

ela for desenvolvida. 

Ainda no texto da Resolução 466/2012, está a garantia de que: 

pesquisas em comunidades, sempre que possível, traduzir-se-ão em 
benefícios cujos efeitos continuem a se fazer sentir após sua conclusão. 
Quando, no interesse da comunidade, houver benefício real em incentivar 
ou estimular mudanças de costumes ou comportamentos, o protocolo de 
pesquisa deve incluir, sempre que possível, disposições para comunicar tal 
benefício às pessoas e/ou comunidades. (CNS, 2012, p. 4). 

Diante dessa trajetória apresentada pelas regulamentações e reflexões 

envolvendo as pesquisas com os seres humanos e o desenvolvimento constante 

dos contextos científicos e tecnológicos em que as pesquisas são realizadas, uma 

questão que nos vem a mente sempre é que entre a regulamentação e a ação dos 

pesquisadores há certa distância. O que queremos desenvolver nessa dissertação é 

um instrumento capaz de identificar a sensibilidade moral dos pesquisadores. Isso 

significa, como veremos no próximo capítulo, que o pesquisador primeiro tem que 

perceber que há uma questão ética para que possa agir de acordo com princípios 

éticos. 
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Assim, é forçoso ampliar a discussão ética para o contexto da pesquisa como 

um todo, não só a proteção aos sujeitos participantes da pesquisa e objeto das 

regulamentações, mas também a integridade da pesquisa, objeto também de 

intensa preocupação na atualidade.  
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4 SENSIBILIDADE MORAL 

O início das investigações sobre a sensibilidade moral remete aos trabalhos 

dos Sentimentalistas Morais. Eles acreditavam que nossos julgamentos morais são 

fundamentalmente sentimentos morais ou fazem referência a estes sentimentos. 

(KAUPPINEM, 2014) 

No século XVIII, Antony Asheley Cooper, mais conhecido como o Conde de 

Shaftesbury, introduziu a noção de senso moral como a faculdade de distinguir entre 

certo e errado; um senso inato ou natural. A motivação por trás de uma ação, ele 

denominou de affection (afeição/afeto). Esses afetos também podiam se tornar 

objeto de avaliação, o que caracterizava um tipo de julgamento em segundo plano. 

O senso de certo e errado está compreendido nesse tipo de julgamento, avaliando a 

motivação por trás da ação. (KAUPPINEM, 2014) 

De acordo com Frances Hutcheson, o senso moral é uma determinação 

interna para receber de forma positiva ou negativa alguma ação que está sob a 

observação. Contudo, esta determinação é espontânea e anterior a qualquer noção 

de vantagem ou perda que se tenha do objeto avaliado, e independente da própria 

vontade. (KAUPPINEM, 2014) 

Em Hutcheson, o senso moral é compreendido como uma capacidade de 

experimentar sentimentos de aprovação e desaprovação, em oposição às teorias 

racionalistas a cerca da moral, vigentes em sua época. Para Hutcheson, o motivo 

para uma ação moralmente aceita não está, nem na obrigatoriedade para com a 

mesma, nem na aprovação pelo senso moral e sim, na benevolência. (KAUPPINEM, 

2014) 

A ideologia amplamente difundida na era moderna defendia uma natureza 

egoísta para a humanidade. Thomas Hobbes e Samuel Pufendorf, filósofos 

influentes à época, acreditavam que nossas ações são motivadas por nossos 

interesses pessoais de sobrevivência e prosperidade; em uma natureza dominada 

por paixões, barbáries e crueldade, com pequena capacidade de interação, ao 

menos que estivesse sob a coerção da autoridade religiosa ou do poder civil. 

(MOWER, VANDENBERG e ROBISON, 2015) 
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Contrariamente aos pressupostos acima, Hutcheson acreditava que nossos 

instintos naturais e motivações para o cuidado de outros – a boa vontade - têm 

prioridade sobre nossa vontade em causar danos a alguém – a má vontade. 

Acreditava, ainda, que este senso moral fora implantado por Deus. (MOWER, 

VANDENBERG e ROBISON, 2015) 

Os sentimentalistas defendiam uma base naturalista para a constituição do 

senso moral, a partir de instintos e capacidades naturais, cujo funcionamento se 

assemelha ao dos demais sentidos como a visão, o tato ou o paladar. O senso 

moral, por analogia, funcionaria como os demais sentidos, nos quais não 

escolhemos nossas respostas ou direcionamos sua operação; a ativação e o 

sentimento produzidos são involuntários. (MOWER, VANDENBERG e ROBISON, 

2015) 

David Wiggins propôs o seguinte modelo de funcionamento para o senso 

moral como mecanismo de avaliação: Primeira etapa – reconhecimento da 

informação a respeito de características e propriedades das pessoas, situações e 

ações; Segunda etapa – avaliação das questões moralmente relevantes; Terceira 

etapa – aprovação ou desaprovação moral, de acordo com o valor considerado para 

as questões; Quarta etapa – registro do sentimento de aprovação ou desaprovação. 

(MOWER, VANDENBERG e ROBISON, 2015) 

Outra característica enfatizada pelos sentimentalistas para o funcionamento 

do senso moral é a ênfase dada ao papel das interações e dos relacionamentos com 

as outras pessoas para o seu desenvolvimento. (MOWER, VANDENBERG e 

ROBISON, 2015) 

Adam Smith compreendia o senso moral como um espectador imparcial, 

cujas informações são alimentadas pela razão e pelas interações interpessoais. 

Semelhantemente às demais capacidades que se desenvolvem com a experiência, 

esse espectador imparcial ganha habilidades em discriminar informações, quanto às 

suas nuances moralmente relevantes, e em produzir os julgamentos morais. Deste 

modo, quanto mais estimulado for o espectador imparcial, melhor será seu 

desempenho na percepção e julgamento das questões morais. (KAUPPINEM,2014) 
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Todas as proposições apresentadas acima contrastam, em partes, com o 

pensamento tradicional racionalista no qual as deliberações morais são 

primariamente uma função do intelecto, baseadas em valores morais prévios.  

A partir daqui, estão apresentadas as reflexões que derivaram da perspectiva 

cognitivista / construtivista1 para o desenvolvimento do julgamento moral e que 

servem de arcabouço teórico para a construção da metodologia do presente estudo. 

Jean Piaget teria introduzido o termo julgamento moral com sua obra – O 

Julgamento Moral na Criança, em 1932, e iniciado os estudos a respeito das 

estruturas lógicas básicas subjacentes ao julgamento moral apresentado por um 

indivíduo bem como essas estruturas se desenvolvem. (REST, 1979) 

Piaget identificou quatro estágios no desenvolvimento do julgamento moral da 

criança. O primeiro estágio, também considerado como pré-estágio, compreende as 

crianças de dois e três anos, as quais não conseguem apreender as regras de um 

jogo, tão pouco que as regras devem ser seguidas. Os padrões de comportamento 

apresentados por essas crianças nas brincadeiras seriam meramente imitações dos 

comportamentos aos quais elas estão expostas. (BIAGGIO, 2000) 

O segundo estágio, segundo Piaget, abrange as crianças a partir dos três ou 

quatro anos, as quais conseguem perceber as regras sendo seguidas por outras 

pessoas. Mas essas crianças não jogam seguindo as regras. Em parte, porque as 

crianças, nessa fase, jogam sozinhas. E, ainda, não percebem a regra como 

necessária à cooperação na vida social. Mas há uma tendência a superestimar a 

importância e o valor da regra, provenientes das autoridades adultas perfeitas, 

segundo a percepção da criança. As regras são, portanto, tidas como sagradas e 

imutáveis. (BIAGGIO, 2000) 

No terceiro estágio, as crianças a partir dos oito ou nove anos começam a 

jogar com as demais; percebem que todos devem jogar da mesma forma e 

reconhecem a aplicação das regras também para si. (BIAGGIO, 2000) 

1
 Cognitivismo, do latim Cognoscere (conhecer), é o estudo, em psicologia, dos processos mentais 

relacionados com a forma como uma pessoa percebe, pensa, relembra, aprende, resolve problemas 
e direciona suas ações em relação a um estímulo. 
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No quarto estágio, com início entre onze e quatorze anos, as crianças perdem 

o respeito místico pelas regras e percebem que as regras estão sujeitas a mudanças 

conforme o consentimento mútuo. As regras são tidas como parte de uma realidade 

social que tem uma organização racional e moral. (BIAGGIO, 2000) 

A obra de Lawrence Kohlberg veio ampliar os estudos sobre o julgamento 

moral numa proposta cognitivista, em contraste ao pensamento behaviorista2 

predominante nas décadas de 1950 e 1960. São bastante difundidos os seis 

estágios para o desenvolvimento moral de Kohlberg. Eles estão organizados em três 

níveis: pré-convencional, convencional e pós-convencional. (REST, 1979) 

O nível pré-convencional é composto pelo estágio I (moralidade heterônoma) 

e pelo estágio II (moralidade instrumental). Nesse nível, o indivíduo julga o certo e o 

errado apoiado apenas em seus próprios interesses. No estágio I, o cumprimento 

das normas se dá por medo da punição como consequência de sua desobediência;  

não há o reconhecimento ou consideração do interesse de outros indivíduos. No 

estágio II, o cumprimento da norma se dá quando os próprios interesses estão 

garantidos; há um reconhecimento que todos têm o direito de alcançar e defender 

seus próprios interesses. (REGO, 2003) 

O nível convencional abrange o estágio III (concordância interpessoal - “bom 

garoto”) e o estágio IV (orientação pela lei e ordem). Nele, a ação moral correta está 

baseada nas convenções sociais determinadas por pessoa ou instituição com 

reconhecimento social. No estágio III, o indivíduo valoriza princípios como confiança, 

lealdade, respeito e gratidão, de modo a tratar os demais da forma como gostaria de 

ser tratado; há o reconhecimento da sobreposição dos interesses coletivos aos 

interesses pessoais. Mas não há ainda uma perspectiva da sociedade como um 

todo. No estágio IV, o indivíduo adota o ponto de vista do sistema social que define 

os papéis e as normas. O indivíduo se reconhece e reconhece aos demais como 

partes integrantes de um sistema, e as normas como necessárias ao seu bom 

funcionamento. (REGO, 2003) 

2
 Behaviorismo do inglês Behaviorism, provem de behavior – comportamento, conduta; também 

designado de comportamentalismo. É uma das teorias da aprendizagem da psicologia e da 
educação. O behaviorismo clássico partia do princípio de que o comportamento era modelado pelo 
paradigma pavloviano de estímulo – resposta, conhecido como condicionamento clássico.  
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O nível pós-convencional compreende o estágio V (moralidade do contrato 

social) e o estágio VI (princípios éticos universais). Nesse nível, princípios morais e 

éticos estão acima das regras sociais que somente são aceitas se estiverem 

fundamentadas nesses princípios, com validade e aplicação independente da 

autoridade. No estágio V, há uma percepção da pluralidade de valores, geralmente 

relativos à coletividade que os determina. As regras são apoiadas com 

imparcialidade e reconhecidas como parte do contrato social, assumido livremente. 

O cumprimento das regras visa o bem-estar e a proteção de todos os direitos 

individuais. No estágio VI, o indivíduo age conforme os princípios éticos universais 

de justiça. A obediência às leis e aos acordos sociais se dá por conformidade a 

esses princípios. Quando os princípios universais são violados pela lei, esta deixará 

de ser observada para a preservação do princípio escolhido pelo indivíduo. (REGO, 

2003)  

Na década de 1980, James Rest propôs um novo modelo para compreensão 

do comportamento moral. Rest era especialista em psicologia do desenvolvimento 

moral e acreditava que este não se limitava ao julgamento moral, que por sua vez 

não se reduzia à compreensão e classificação dos seis estágios de Kohlberg. Para 

identificar com precisão o que existia a mais dentro desse processo e como os 

possíveis componentes se relacionavam, ele procedeu com uma busca na literatura 

acerca da moralidade e percebeu trabalhos nas mais variadas áreas do 

conhecimento, cada qual com uma abordagem distinta. Isso lhe permitiu 

compreender a moral como um fenômeno multifacetado. (REST e NARVÁEZ, 1994) 

Desse modo, James Rest apresentou o Modelo dos Quatro Componentes 

para compreensão do que determinaria o comportamento moral. Os quatro 

componentes são tidos como quatro processos internos. São eles: a sensibilidade 

moral, o raciocínio moral, o comprometimento ou motivação moral e implementação 

ou caráter moral. (REST e NARVÁEZ, 1994) 

O Primeiro Componente, objeto deste estudo, é a sensibilidade moral, 

definida por Rest como a percepção de como nossas ações afetam outras pessoas. 

Isto implicaria em tomar consciência das diferentes linhas de ação possíveis e como 
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cada linha de ação poderia afetar as partes envolvidas. Isto implicaria na 

contemplação dos cenários possíveis e das causas e consequências dos eventos no 

mundo real. Implicaria, ainda, em empatia e na habilidade de tomada de dicisão. 

(REST e NARVÁEZ, 1994) 

Muriel J. Bebeau (1995), um dos colaboradores de Rest, complementa, a 

respeito da sensibilidade moral, esta pode ser compreendida como a capacidade de 

fazer algum tipo de interpretação da situação em termos de quais seriam as ações 

possíveis, quais as partes a serem afetadas em cada curso de ação, incluindo o 

próprio observador, e como essas partes considerariam tais efeitos sobre seu bem-

estar. 

O Segundo Componente é o raciocínio ou julgamento moral que implica na 

habilidade em determinar qual o curso de ação moralmente correto a ser tomado em 

meio às diversas possibilidades. Uma vez consciente dos possíveis cursos de ação 

e como as partes envolvidas podem ser afetadas, o Segundo Componente julga qual 

linha de ação é melhor justificada moralmente, qual alternativa é certa ou justa. 

(REST e NARVÁEZ, 1994) 

O julgamento moral é o foco da avaliação desenvolvida por Kohlberg, 

amplamente discutido na literatura. Esse Componente pode ser avaliado por 

instrumentos com grande repercussão como o Moral Judgment Interview (MJI) – a 

entrevista semiestruturada de Kohlberg; o Defining Issue Test (DIT) – desenvolvido 

por James Rest, em 1979, numa abordagem neo-kohlberguiana; e o Teste de Juízo 

Moral de George Lind (Moral Judgment Test - MJT), entre outros. (BATAGLIA, 2010) 

O Terceiro Componente do modelo de Rest é a motivação moral, no qual o 

indivíduo confere prioridade às questões morais acima dos próprios interesses. A 

importância dada aos valores morais é maior em comparação aos demais valores 

presentes no curso da ação, como os interesses pessoais dos agentes da ação. 

(REST e NARVÁEZ, 1994) 

O Quarto Componente é denominado de caráter moral, compreendido como a 

firmeza de propósitos, perseverança, força de vontade em levar adiante o processo 

desenvolvido desde a percepção, o julgamento e a valoração, para que se tenha 

uma ação moralmente aceita, mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis e que 
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podem desencorajar o agente da ação moral. O indivíduo persegue sua intenção de 

agir moralmente, a despeito dos obstáculos e objeções. (REST e NARVÁEZ, 1994) 

A disposição dos Quatro Componentes compreende mais uma ordem lógica 

de apresentação, do que uma determinação para a sua ocorrência. E, embora, os 

Quatro Componentes interajam entre si e influenciem uns aos outros, eles podem 

ser completamente independentes. (REST e NARVÁEZ, 1994) É possível que 

alguém seja capaz de perceber a presença de questões pertinentes à discussão 

ética, mas não tenha a habilidade em proceder com o julgamento moral apropriado. 

Ou, ainda, poder desenvolver um ótimo julgamento moral, mas não ter a 

sensibilidade para perceber a presença de determinado problema moral; e assim 

que é advertido para tal, pode desenvolvê-lo com excelência. 

Em 1980, James Rest, juntamente com Muiriel Bebeau e outros 

colaboradores, iniciaram uma investigação acerca da sensibilidade moral com 

estudantes de odontologia. A forma da investigação consistia em apresentar aos 

estudantes uma gravação de áudio (audiotape), com quatro diferentes diálogos, que 

ocorriam em um consultório dentário, imbuídos de dilemas éticos profissionais, com 

artifícios técnicos e psicológicos, pedindo aos estudantes que assumissem o papel 

do profissional naquela situação. Em seguida, os estudantes eram entrevistados e 

podiam justificar suas escolhas e apresentar outras considerações a respeito da 

situação. De acordo com as características identificadas para o suposto paciente, as 

considerações feitas a respeito das obrigações profissionais, suas escolhas e 

justificativas, os participantes recebiam uma pontuação para a sensibilidade moral a 

partir de um escore previamente estabelecido. (REST e NARVÁEZ, 1994) 

O termo proposto, inicialmente, por James Rest fora a Sensibilidade Moral. 

Contudo, com a alegação de que as pesquisas subsequentes estavam centradas no 

campo da ética profissional e tratavam da habilidade de interpretação de fatores em 

cenários diretamente relacionados aos códigos de ética profissional, Rest e 

colaboradores passaram a utilizar o termo Sensibilidade Ética. (REST e NARVÁEZ, 

1994)  

Na presente investigação, o termo de escolha para as nossas observações é 

a Sensibilidade Moral. Contudo, nas abordagens dos estudos identificados abaixo, 
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mantivemos o termo original utilizado pelos autores. E compreendemos que ambos 

(sensibilidade ética e sensibilidade moral) igualmente identificam a capacidade de 

interpretação de uma determinada situação, conforme definição apresentada por 

James Rest. 

Um estudo desenvolvido com profissionais da área de pesquisa de marketing 

se propôs a verificar se a sensibilidade ética poderia ser ensinada bem como a 

influência de alguns fatores sobre a mesma. A sensibilidade ética foi definida por 

Sparks e Hunt (1998) como uma característica pessoal que permite reconhecer a 

presença de questões éticas numa determinada situação. O reconhecimento desse 

conteúdo ético é o precursor necessário para perceber o conflito que constitui um 

problema ético; diferenças no seu reconhecimento contribuem para as variações no 

comportamento ético de indivíduos diante de uma mesma situação de conflito. 

(SPARKS e HUNT, 1998) 

Este estudo se utilizou de um único caso cenário redigido e critérios bem 

específicos para a sua estruturação. Os mesmos critérios foram utilizados na 

construção do caso (Apêndice A) da presente pesquisa. Sparks e Hunt (1998) 

validaram o caso construído, apresentando-o a alunos, professores, pesquisadores 

e especialistas em ética. Na etapa seguinte do estudo, o caso já validado foi 

apresentado a alunos de pesquisa de marketing iniciantes (n=142) e alunos 

próximos à conclusão do curso (n=178) e, também, a profissionais da mesma área 

(n=188), com o objetivo de avaliar a sensibilidade ética, em cada um dos três 

públicos e comparativamente. O melhor desempenho na identificação das três 

questões éticas (integridade em pesquisa, justiça e confidencialidade), incluídas no 

caso, foi observado entre os profissionais de pesquisa de marketing. Do total de 508 

participantes, apenas vinte (20) conseguiram identificar todas as três questões. E 

duzentos e trinta (230) não identificaram nenhuma das questões. A questão com o 

maior índice de identificação foi a integridade em pesquisa em duzentos e vinte e 

oito (228) participantes. Os autores salientaram o alto índice de não identificação 

das questões para todos os três públicos. (SPARK e HUNT, 1998) 

Quanto aos fatores relacionados, observaram uma relação positiva da 

sensibilidade ética com a socialização organizacional e com a empatia em sua 

dimensão cognitiva; e uma relação negativa com o relativismo e com o treinamento 
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formal em ética, este último com grande surpresa para os pesquisadores. Os 

autores atribuíram ao melhor desempenho dos profissionais o papel exercido pela 

profissionalização em promover a aprendizagem das normas éticas. Para os autores 

esses achados reforçaram o entendimento de que a sensibilidade ética pode ser 

ensinada e aprendida, apesar da não conformação do ensino enquanto um fator 

relacionado. (SPARK e HUNT, 1998) 

Para a construção do Racial and Gender Ethical SensitivityTest - REST, Teste 

da Sensibilidade Ética para questões Raciais e de Gênero, os pesquisadores 

identificaram na literatura seis princípios éticos comuns aos diversos códigos de 

ética profissional: responsabilidade profissional e científica, respeito ao direito e 

dignidade das pessoas, bem-estar dos indivíduos, responsabilidade social, 

integridade e competência profissional. Em sequência, foram realizados grupos 

focais com alunos de graduação em administração, enfermagem e serviço social, 

abordando questões de intolerância étnica e de gênero. Os encontros, gravados e 

transcritos, permitiram, após a análise, a elaboração de oito casos-cenário com as 

situações de interesse. Os casos foram avaliados quanto ao realismo, ao número de 

situações de intolerância, aos princípios éticos violados e ao potencial de serem 

retratados em vídeo. Destes, cinco cenários dentro do contexto escolar foram 

selecionados para abordarem as questões de insensibilidade étnica e de gênero: a 

sala dos professores, a aula de matemática, o saguão de entrada, a assistência 

familiar e a prática de esporte (basquete). As narrativas construídas para cada 

cenário foram encenadas e gravadas, e continham os princípios éticos levantados 

na primeira fase do estudo. Cada vídeo, então, possuía um número de questões 

éticas que variava entre cinco e nove para cada cenário. O desempenho dos 

participantes era avaliado conforme a identificação das questões, em entrevista 

semiestruturada, após a apresentação dos vídeos. O seguinte escore foi 

estabelecido para as questões: 1 – a não identificação da questão, 2 – a 

identificação da questão e 3 – identificação da questão com contextualização e 

aprofundamento. O REST ainda é composto de um questionário biográfico e um 

questionário de autoavaliação de habilidades, conhecimentos e consciência dos 

aspectos multiculturais - Multicultural Awareness-Knowledge-Skills Survey/ MAKSS. 

Clarkeburn (2002) desenvolveu um estudo para avaliar a sensibilidade moral 

em estudantes de graduação em Biociência. A autora reconheceu que os métodos 
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de investigação qualitativa fornecem um volume importante de informação por meio 

de entrevistas. Contudo, chama a atenção para as dificuldades quanto à aplicação 

desse tipo de metodologia em grandes populações.  

Dessa forma, três diferentes cenários foram estruturados, no contexto das 

pesquisas científicas, e finalizados com um questionamento a respeito da conduta a 

ser tomada. Os cenários, em formato impresso, foram apresentados a alunos de 

graduação do primeiro e do terceiro anos do curso de Biociência, com um total de 

quatro anos curriculares. Aos participantes foi solicitado que identificassem um 

número máximo de cinco questões a serem consideradas antes da tomada de 

decisão em cada situação. (CLARKEBURN,2002) 

Durante o estudo piloto, um dos cenários foi descartado por apresentar menor 

índice de respostas em relação aos outros dois, e apresentar maior variedade de 

temas identificados, o que dificultaria as análises futuras.  Os demais cenários 

prosseguiram para a análise de conteúdo, o que determinou a exclusão de mais um 

cenário que apresentara um percentual menor de temáticas identificadas voltadas à 

discussão ética. As temáticas oriundas do cenário restante foram estratificadas 

quanto ao tema principal e subtemas. E para cada subtema foram atribuídos quatro 

níveis de pontuação, conforme a profundidade das afirmações no tocante à ética. 

Estava, então, criado o TESS – Test for Ethical Sensitivity in Science (Teste da 

Sensibilidade Ética nas Ciências), com um único caso-cenário e um escore de 

valores, atribuídos de acordo com a profundidade com que as questões são 

apresentadas pelos participantes. (CLARKEBURN,2002)  

Em 2007, foi apresentada uma proposta de adaptação do modelo dos Quatro 

Componentes de Rest para as más práticas em pesquisa. O Componente 1 

(sensibilidade moral), nessa adaptação proposta, implica na percepção pelos 

próprios pesquisadores das situações em que uma pesquisa é proposta e 

desenvolvida, e das questões éticas pertinentes ao seu desenvolvimento. O 

Componente 2 (julgamento moral) corresponde à determinação das condutas 

responsáveis em pesquisa, derivadas do inglês Responsible Conduct of Research, e 

em oposição às más condutas em pesquisa, do inglês Research Misconduct. O 

Componente 3 (motivação moral) refere-se à tomada de decisão pelas condutas 

responsáveis em pesquisa, em meio às demais condutas possíveis. E o 
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Componente 4 (implementação moral) será a implementação da ação moralmente 

aceita na condução da pesquisa, a despeito das adversidades. (LIND e LEPPER, 

2007)  

Lind e Lepper (2007) trabalharam, ainda, com a identificação dos indicadores 

para a sensibilidade moral, compreendidos como referências verbais feitas pelos 

participantes de um estudo a conceitos relevantes dentro da discussão proposta. 

Esses indicadores podem ser agrupados conforme suas temáticas em quatro 

grandes domínios. São eles: as características situacionais, as partes envolvidas 

(indivíduos, grupos ou instituições), as consequências da ação e a própria questão 

ética em foco. São consideradas relevantes pelas autoras as interações 

apresentadas pelo participante entre os indicadores pertencentes a domínios 

distintos.  

Três dimensões também foram caracterizadas para a avaliação dos 

indicadores. O momento em que o indicador aparece na discussão, o que determina 

a dimensão Tempo. Quanto mais cedo na discussão um indicador for observado, 

maior será a pontuação atribuída. As outras duas dimensões são a Profundidade e a 

Amplitude. Um maior detalhamento na descrição do indicador é diretamente 

proporcional a uma maior profundidade. E uma maior quantidade de indicadores 

identificados, uma maior amplitude. Indivíduos com maior sensibilidade moral 

apresentariam um melhor desempenho na identificação dos indicadores, o que 

estaria relacionado a uma maior profundidade e amplitude, bem como melhor 

desempenho na dimensão tempo. (LIND e LEPPER, 2007) 

Lind e Lepper (2013), utilizando-se do próprio modelo adaptado para a 

avaliação da sensibilidade ética nas Más Práticas em Pesquisa, propuseram um 

modelo para a mensuração da sensibilidade ética sobre o conflito de interesses. 

Dois cenários, um em bioengenharia e outro em ciências biológicas, foram 

apresentados a uma amostra de doze (12) alunos, seis (6) deles pertencentes ao 

curso de engenharia e seis (6) alunos das ciências biológicas. Entre os alunos de 

cada curso, metade eram alunos da graduação e a outra metade da pós-graduação.  

Após a leitura dos casos, foram realizadas entrevistas semiestruturadas. 

Primeiramente, era solicitado que descrevessem os cenários e o que se destacava 
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nas situações. Uma avaliação propriamente dita era solicitada posteriormente, mas 

sem fazer menção ao conflito de interesses. Em sequência, o participante era 

questionado a respeito da existência de questões éticas nos casos. E, somente ao 

final, questionava-se se as situações apresentavam algum conflito de interesses e, 

se afirmativo, qual, como e quem poderia ser afetado. Após a transcrição das 

entrevistas, foram extraídos os indicadores de acordo com os quatro domínios 

propostos em estudo anterior das autoras (características situacionais, o próprio 

conflito, as partes envolvidas e as consequências). Cada indicador interpretado nas 

transcrições recebia um (1) ponto que podia ser multiplicado por até três (3) pontos, 

conforme era avaliado na dimensão Tempo. No discurso do participante, era 

observada a localização do indicador, se mais ao início ou ao final da entrevista, o 

que determinava o peso a ser utilizado para acréscimo na pontuação do indicador. A 

amostra diversificada e reduzida alcançou o objetivo de verificar a aplicação do 

método com uma maior variabilidade de escores. (LIND e LEPPER, 2013) 

Helkama (2002) se propôs a avaliar a sensibilidade moral de alunos em 

psicologia social, comparando seus desempenhos, antes e após a aplicação de um 

curso de ética de vinte (20) horas. Um caso, contendo varias questões morais no 

contexto profissional, foi apresentado a dois grupos de alunos (experimental e 

controle) antes e após o desenvolvimento do curso. A avaliação da sensibilidade 

moral era feita a partir do reconhecimento das questões morais, distribuídas então 

em três categorias: características relacionadas aos personagens, seus direitos e 

suas responsabilidades. Um total de dezessete (17) questões podiam ser pontuadas 

entre zero (0) – característica não reconhecida, um (1) – algum reconhecimento e 

dois (2) – completo reconhecimento. Desse modo, o escore podia variar entre zero 

(0) e trinta e quatro (34). Apesar de não encontrados valores estatisticamente 

significativos, foi observada progressão da sensibilidade moral entre os participantes 

do grupo experimental e uma regressão maior entre os participantes do grupo 

controle, sem evidências de progressão para este grupo. 

No Brasil, foi desenvolvido um estudo para a comparação da sensibilidade 

ética de alunos de graduação em medicina de duas instituições distintas na cidade 

de São Paulo. A definição para a sensibilidade ética no estudo a compreende como 

“uma capacidade para discernir em uma situação clínica, quais questões merecem 

considerações com conteúdo moral”. (MARCOLINO, 2006, p. 15)  
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Um instrumento foi aplicado a uma amostra aleatória de alunos de cada um 

dos seis anos de graduação das faculdades participantes. O instrumento utilizado 

para a avaliação da sensibilidade ética foi traduzido a partir de um estudo com 

objetivo semelhante na Universidade de Toronto no Canadá. Compunham o 

instrumento quatro casos clínicos com dilemas éticos profissionais.  

Após a leitura dos casos, foi solicitado aos alunos que identificassem os 

possíveis problemas éticos presentes. Para cada caso há um conjunto de questões 

a serem identificadas, previamente estabelecidas no padrão-ouro, e que estão 

distribuídas entre três princípios extraídos da Ética Principialista de Beauchamp e 

Childress (autonomia, beneficência e justiça). O princípio da não maleficência não 

participou da avaliação. (MARCOLINO, 2006) 

Um dos autores brasileiros, em estudo prévio, verificou o aumento da 

sensibilidade ética entre alunos de medicina ao longo do curso, contrariando a 

literatura internacional. O estudo comparativo entre as duas instituições de ensino na 

cidade de São Paulo também evidenciou o aumento da sensibilidade ética durante a 

graduação. Os autores relacionaram esses achados à filosofia das instituições 

(filantrópicas) e ao ensino da Bioética durante os seis anos de graduação. 

(MARCOLINO, et al., 2006) 

Outro estudo desenvolvido em território nacional se propôs a investigar as 

variáveis epidemiológicas (demográficas e culturais) dos médicos psiquiátricos 

brasileiros e seus desempenhos no Questionário da Sensibilidade Moral (QSM), 

uma tradução para o Moral Sensitivity Questionary (MSQ). Elaborado, em 1995, por 

Lutzén e seus colaboradores, o MSQ é composto de trinta (30) questões, 

distribuídas em seis dimensões da moralidade: autonomia modificada, benevolência 

expressa, respeito pela integridade do paciente, experiência de conflitos morais, 

respeito pelas regras na prática psiquiátrica e orientação profissional pelo 

relacionamento. As respostas podem ser dadas numa escala de Likert, variando 

entre concordo totalmente (1) e discordo totalmente (7). O estudo alcança o objetivo 

de validar o instrumento traduzido e analisar o desempenho dos médicos 

psiquiátricos brasileiros, relacionando-o ao sexo, à raça, ao estado civil, à opção 

religiosa, à residência médica, ao tipo de prática psiquiátrica, à idade e ao tempo de 

experiência profissional. (LIBONI, 2005) 
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 Uma análise da literatura disponível, abordando a sensibilidade ética, 

destacou a presença de múltiplos descritores. Cinquenta e seis termos foram 

relacionados à sensibilidade ética, agrupados em cinco domínios conceituais 

(cognitivo, afetivo, habilidade, responsabilidade e conhecimento). O mesmo 

levantamento bibliográfico identificou quatro formas distintas de compreensão para a 

sensibilidade ética: uma resposta de cuidado, uma habilidade em identificar a 

dimensão ética do cuidado, uma intuição para o conforto e o bem-estar dos outros e 

um componente do cuidado moral. Outro problema que pôde ser relacionado à 

temática da sensibilidade ética foi a inadequada exploração dos seus aspectos 

conceituais, com uma proliferação de estudos quantitativos e qualitativos com 

tendência à generalização e validação do conhecimento. (WEAVER, 2007) 

Lind e Lepper (2013), também, reconheceram três grandes grupos 

metodológicos para a investigação da sensibilidade moral. No primeiro deles, a 

sensibilidade é inferida a partir da capacidade individual em identificar 

comportamentos que infrinjam a ética nas situações apresentadas, que os autores 

denominaram de atividades de autoavaliação – self assessment tasks. A segunda 

abordagem metodológica foi denominada atividades de reconhecimento (recognition 

tasks), que se utiliza de instrumentos com estruturação fechada, permitindo ao 

indivíduo apenas escolher entre as alternativas previamente enumeradas. Ou ainda, 

que classifiquem as situações listadas entre éticas e não éticas. A terceira e última 

abordagem inclui a metodologia utilizada para a fundamentação da presente 

pesquisa e consiste na apresentação inicial de material que servirá de estímulo para 

o indivíduo apresentar suas escolhas, seus julgamentos e suas justificativas. Esta 

metodologia foi identificada como atividades de produção (production tasks). 

 Os estudos que se propuseram a investigar a sensibilidade moral, 

encontrados na literatura e reunidos neste capítulo, construíram abordagens 

metodológicas diferentes. Utilizando-se a classificação de Lind e Lepper (2007), 

apresentada acima, houve predominância para a metodologia de produção. E nessa 

metodologia, a forma de introdução das questões éticas, em todos os estudos, 

passou pela construção, validação ou tradução de casos-cenário. O veículo de 

apresentação dos casos variou entre o formato impresso, gravações de áudio 

(audiotapes) e gravações de vídeo (videotapes); com predominância para o primeiro. 

O quantitativo dos cenários nos diversos instrumentos também apresentou 
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variações, entre um e cinco cenários. Contudo, a avaliação da sensibilidade moral 

esteve centrada na capacidade dos participantes em identificar as questões éticas 

nos casos e no aprofundamento dado para cada questão (justificativas, indicadores, 

dimensões). 

 Estas formas de avaliação da sensibilidade moral acompanham a definição 

introduzida por James Rest, que a compreendeu como a capacidade de 

interpretação, numa dada situação, para as questões éticas presentes, os agentes, 

suas ações e as consequências. E esta será a fundamentação teórica para esta 

investigação sobre a sensibilidade moral dos profissionais envolvidos nas pesquisas 

com seres humanos. 
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5 MÉTODO 

Os estudos originários sobre a sensibilidade moral trabalharam com casos-

cenário em audiogramas (REST et al, 1985) ou redigidos (SPARKS; HUNT, 1998), 

solicitando aos participantes que assumissem o papel decisório no caso ou 

simplesmente identificassem os conteúdos que poderiam emergir nos cenários 

apresentados.  

No trabalho de Rest et al. (1985), com estudantes de odontologia, as 

questões éticas ficavam explícitas com a solicitação ao participante da pesquisa 

para que identificasse as questões éticas presentes nas situações pertinentes ao 

exercício profissional. Um trabalho desenvolvido por Karcher (1996) com auditores 

propôs uma abordagem diferente. Seu instrumento não explicitava a presença das 

questões éticas, as quais se apresentavam em meio a demandas de ordem técnica. 

A seu exemplo, Sparks e Hunt (1998) trabalharam com a mesma abordagem para 

avaliar a sensibilidade moral dos profissionais em pesquisas de marketing. Os 

autores acreditavam que a solicitação para o registro de questões éticas 

sugestionaria o participante para a presença das questões no caso, o que 

prejudicaria a avaliação da sensibilidade moral do participante enquanto uma 

capacidade de percepção para os problemas éticos. 

Ambos os trabalhos também se preocuparam com o grau de importância 

dado pelos participantes às temáticas éticas identificadas.  

Baseado na proposta de Sparks e Hunt (1998) foi desenvolvido o caso-

cenário e o processo de validação descritos a seguir.  

5.1 A escolha dos temas abordados 

A escolha das temáticas utilizadas para compor os casos-cenário, nas 

pesquisas mencionadas anteriormente e em outras, esteve baseada em estudos 

prévios, nas respectivas áreas de atuação, que tinham por objetivo a identificação 

das questões éticas relevantes para cada categoria profissional.  

Os temas centrais do presente estudo foram baseados no Introduction to the 

Responsible Conduct of Research (Introdução às Condutas Responsáveis em 

Pesquisa), do Departamento de Integridade em Pesquisa do Governo dos Estados 
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Unidos, que elenca nove temáticas pertinentes ao fomento da ética nas pesquisas 

científicas. São elas: má conduta em pesquisa, proteção dos sujeitos de pesquisa, 

bem estar dos animais em laboratórios, conflito de interesses, tratamento dos dados 

de pesquisa, responsabilidades de mentores e treinandos, pesquisas colaborativas, 

autoria e publicação e revisão por pares. (STENECK, 2007) 

Os modelos de casos-cenário, presentes na literatura, estão compostos de 

três a cinco questões. Acreditamos que um quantitativo extenso de questões 

comprometeria o tamanho do caso e o aprofundamento das discussões em torno 

das mesmas. Desse modo, selecionamos apenas quatro questões éticas para a 

composição do caso: o conflito de intereses, a responsabilidade entre os membros 

da equipe de pesquisa, o gerenciamento dos dados de pesquisa e o respeito aos 

participantes. Cada uma dessas questões foram apresentadas separadamente no 

capítulo 3 – Ética nas Pesquisas com Seres Humanos.  

5.2 O Caso 

Este caso está centrado na figura de Cristina, uma professora-pesquisadora, 

que se vê dividida entre as responsabilidades com o ensino e com a pesquisa, 

ambos desenvolvidos em uma universidade.  

Cristina, 48 anos, é professora em uma universidade e possui financiamento para seus 
projetos de pesquisa através de uma agência de fomento do governo de seu país. Ela 
tem conseguido realizar algumas melhorias na infraestrutura de seu departamento com 
a verba recebida para a pesquisa, como por exemplo: computadores, impressora e 
mobiliário. As responsabilidades com a pesquisa e as exigências com publicações 
científicas para manutenção do índice de avaliação do pesquisador têm consumido 
grande parte do tempo de Cristina. Sílvia é aluna de graduação e bolsista de iniciação 
científica num dos projetos da professora Cristina. Sílvia é responsável pelo 
levantamento de dados em uma comunidade próxima à universidade, juntamente com 
outras alunas. Vários dos formulários de coleta de Sílvia apresentam inconsistências no 
preenchimento, que inviabilizariam sua utilização. Apesar disso, esses formulários 
serão incluídos na análise dos dados; não há mais tempo para correções ou novas 
coletas. Professora Cristina precisa de todo o quantitativo dos dados para proceder com 
a análise e gerar as publicações exigidas pela agência de fomento. Depois de 
concluída, a pesquisa de Cristina foi aceita para publicação em um periódico indexado, 
reconhecido pela comunidade científica. Ela ainda recebeu convites para palestras 
sobre a temática pesquisada. Passado algum tempo, uma das famílias participantes da 
pesquisa e membro da associação de moradores daquela comunidade encontra Silvia e 
pergunta pelo andamento da pesquisa. Sílvia se comprometeu em marcar uma reunião 
entre a associação de moradores e a professora Cristina para apresentação dos 
resultados. 
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A primeira questão ética – o conflito de interesses - emerge da preocupação 

de Cristina com as exigências do patrocinador e os financiamentos, em detrimento 

da ética e da integridade em pesquisa, o que configura o conflito de interesses em 

sua forma de conflito financeiro, conforme a classificação de Steneck (2007), 

presente no capítulo 3. 

A segunda questão ética pretendida com o caso é a responsabilidade entre os 

membros da equipe de pesquisa, com destaque para a relação entre mentores e 

treinandos, exemplificada no caso pela orientação e supervisão insuficientes, 

exercidas por Cristina, e o consequente mau desempenho de Sílvia, aluna de 

graduação e bolsista de iniciação científica, sob sua responsabilidade. 

Numa cascata sucessiva de más práticas em pesquisa, observa-se a 

produção de dados imprecisos que indevidamente vão compor a amostragem total 

da pesquisa de Cristina. Isto configura a terceira questão ética a ser levantada com 

o caso – o gerenciamento dos dados de pesquisa. Essa falha na produção dos 

dados, consequentemente, compromete as análises e os resultados do estudo. 

Outro desdobramento dos erros iniciados na etapa de produção é a publicação e 

disseminação de dados imprecisos. Nas discussões do Introduction to the 

Responsible Conduct of Research (STENECK, 2007), na seção para o 

gerenciamento dos dados de pesquisa, estão identificadas as etapas de produção e 

compartilhamento dos mesmos, reconhecidas como etapas de interesse para 

programas de melhoria da qualidade dos dados e da ética e integridade em 

pesquisa. 

Por último, e não menos importante, está o respeito aos participantes da 

pesquisa, como a quarta questão ética inserida no caso, demonstrado 

negativamente pela não comunicação dos resultados à comunidade entrevistada. 

Comumente, o respeito aos sujeitos de pesquisa está voltado ao respeito de sua 

autonomia e à proteção contra os danos possíveis advindos pela participação na 

pesquisa. O respeito aos participantes, proposto nesta investigação, está 

diretamente relacionado ao retorno social da pesquisa, com a divulgação dos 

resultados para a comunidade participante e disseminação de conhecimentos que 

podem vir a modificar suas condições de vida e saúde. 



52 

A exemplo de Sparks e Hunt (1998), alguns critérios foram seguidos na 

elaboração do caso-cenário. Primeiro, as questões éticas não devem estar 

explícitas, e sim, em meio a outras questões de ordem técnica. Segundo, as 

questões éticas pretendidas no caso devem ser de fácil reconhecimento pelos 

participantes. Terceiro, o caso deve ter realismo, ou seja, apresentar elementos bem 

próximos da realidade vivenciada pelos participantes na condução de seus estudos. 

Quarto, o caso deve ser curto e de fácil leitura. Quinto, outras questões éticas além 

daquelas pretendidas não devem emergir do caso. Sexto, o caso deve apenas 

sugerir comportamentos consistentes ou inconsistentes com as regulamentações 

vigentes, e não apresentar ações antiéticas abertamente. Sétimo, as questões éticas 

propostas no caso devem ser relevantes o suficiente de modo a receberem 

pontuações 4 e 5 na escala de intensidades (relevância forte). 

5.3 O Formulário para Registro das Questões Éticas 

Além do caso-cenário, o instrumento para mensuração da sensibilidade moral 

é composto de um formulário para o registro das questões a serem redigidas, após 

leitura e compreensão do caso apresentado, bem como do grau de relevância 

conferido a cada questão identificada.  

O enunciado do formulário não é sugestivo para a presença de questões 

éticas no caso-cenário e solicita que sejam registradas todas e quaisquer questões 

com relevância para o participante, em espaços delimitados, um para cada questão 

encontrada, localizados numa coluna situada à esquerda no formulário. A não 

solicitação para que sejam identificadas questões éticas acompanha as proposições 

de Sparks e Hunt (1998), apresentadas anteriormente. 

O formulário solicita, ainda, que seja dada uma pontuação para cada questão 

identificada, numa escala de intensidades de um (1) a cinco (5), localizada 

imediatamente após a coluna de registro das questões. Há uma coluna para cada 

uma das cinco pontuações. O número 1 (um) está para a identificação da questão 

como não relevante; o número 2 (dois) como pouco relevante; o número 3 (três) 

como moderadamente relevante; o número 4 (quatro) como relevante e o número 5 

(cinco) como muito relevante. As pontuações entre 1 (um) e 3 (três) serão 
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consideradas como relevância fraca. As pontuações entre 4 (quatro) e 5 (cinco), 

como relevância forte.  

A formatação do formulário acima descrito e que irá compor o instrumento 

proposto para esse processo de validação está disposta no Apêndice D. 

A escala de intensidades presente no formulário se propõe à mensuração da 

sensibilidade moral. No mesmo modelo de Sparks e Hunt (1998), essa mensuração 

é obtida somando-se as pontuações dadas, numa escala de um (1) a sete (7), para 

cada questão identificada. Por exemplo, um participante que conferisse a pontuação 

cinco para uma das questões de interesse no caso apresentado, a pontuação dois 

para outra questão de interesse, não identificasse a terceira questão ética 

pretendida com o caso e identificasse outras questões não éticas, teria a seguinte 

mensuração para a sensibilidade moral: 5 + 2 + 0 = 7. Sete seria a pontuação 

alcançada pelo participante para avaliação do seu desempenho e comparação com 

os demais participantes. 

O instrumento, ainda, é composto de um formulário para os dados pessoais, 

relativos à idade, sexo e formação profissional, disposto no Apêndice E. 

Desse modo, atendemos ao primeiro objetivo proposto, dentro desse 

processo de validação, de construir um instrumento para a avaliação da 

sensibilidade moral; mediante revisão da literatura em torno da ética e integridade 

em pesquisa e em torno dos pressupostos teóricos e diferentes formas de 

abordagem para a sensibilidade moral, apresentada nos capítulos 3 (Ética em 

Pesquisa) e 4 (Sensibilidade Moral). 

5.4 O Processo de Validação 

O processo para a validação do caso-cenário foi composto por três etapas 

discriminadas abaixo.  

A primeira delas foi desenvolvida junto à banca examinadora deste trabalho, 

no momento da qualificação para o Mestrado. Foi solicitado a todos os professores 

examinadores que julgassem o texto do caso-cenário quanto aos critérios propostos 

para a sua estruturação e presentes no modelo de Sparks e Hunt (1998).  
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Para a orientação dos professores nesta etapa, foi construído um formulário 

com os critérios utilizados para a construção do texto do caso-cenário, dispostos 

numa coluna à esquerda. As colunas que se seguiam à direita eram para o registro 

da observância do critério no texto do caso-cenário, entre as pontuações 1 (não 

observado) e 5 (fortemente observado). A formatação desse formulário está 

presente no apêndice B. 

Após exposição do caso-cenário em datashow, os professores apresentaram 

cada qual seus comentários e sugestões de modificações, que podiam ser 

confirmadas e complementadas pelos demais. Uma nova redação foi desenvolvida 

para o caso-cenário, a partir dessas discussões. O texto modificado corresponde à 

segunda versão para o caso-cenário, utilizado nas próximas etapas neste processo 

de validação e disposto no Apêndice A. A versão original do texto também está 

disponibilizada para apreciação no Apêndice F. 

Na segunda etapa deste processo de validação, o caso foi submetido à 

avaliação de um grupo de especialistas com extensa atuação no campo da ética e 

vasta produção bibliográfica na área. Aos especialistas foi solicitado que 

identificassem, no texto do caso-cenário, onde cada uma das questões éticas 

propostas estava configurada. 

Diferentemente dos demais grupos a seguir, o formulário construído para a 

avaliação dos especialistas apresentava as quatro questões éticas (conflito de 

interesses, responsabilidades entre os membros da equipe de pesquisa, 

gerenciamento dos dados e respeito aos participantes) de interesse para o estudo, 

enunciadas na coluna à esquerda do formulário; cada questão disposta 

separadamente. Em caso de outras questões éticas serem identificadas no caso-

cenário, o enunciado do formulário solicitava que estas questões fossem redigidas, 

caracterizadas no corpo do texto e que fosse atribuído o grau de relevância para 

cada uma.  

Uma escala de relevância acompanhava a coluna contendo as quatro 

questões éticas. O intervalo de variação da escala, a exemplo dos demais 

formulários dentro deste processo, estava entre 1 (sem relevância) e 5 (muito 

relevante).A formatação do formulário dos especialistas corresponde ao Apêndice C. 
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Na terceira etapa do proceso de validação, procedeu-se com uma abordagem 

inicial dos coordenadores e secretários dos CEP da UFRJ, solicitando um espaço 

nas reuniões dos Comitês para a apresentação do estudo. Os calendários das 

reuniões dos Comitês variaram entre reuniões semanais, quinzenais, mensais e 

bimestrais. Isto dificultou o acesso a um maior número de participantes, exigindo que 

o tempo para a coleta dos dados fosse ampliado no cronograma das atividades. 

Realizou-se o contato com seis dos oito CEP constantes na página eletrônica da 

Universidade.  

Após exposição oral do estudo, dez instrumentos foram deixados em cada 

Comitê, e o recolhimento destes realizado posteriormente para garantia do 

anonimato dos participantes. O instrumento era composto do TCLE, do caso-cenário 

(Apêndice A), do Formulário para Registro das Questões (Apêndice D) e do 

Formulário de Dados Pessoais (Apêndice E).  

O mesmo instrumento descrito acima foi apresentado a alunos de pós-

graduação de cursos diversos da UFRJ, mas inscritos em uma disciplina do 

PPGBIOS. A abordagem dos alunos foi realizada ao início de duas aulas, numa 

tentativa de alcançar um maior número de alunos. Semelhante ao modelo 

empregado com os Comitês, uma pequena explanação acerca da temática e 

objetivos foi apresentada aos alunos. Os instrumentos eram deixados em sala e 

recolhidos na secretaria do Programa para preservação do anonimato. Quarenta 

(40) instrumentos foram distribuídos entre os alunos de pós-graduação. 

Nesta terceira e última etapa, o instrumento está completo (Apêndices A, D, E 

e TCLE). Sua utilização visa avaliar a capacidade do contexto desenvolvido no caso-

cenário em permitir a identificação das quatro questões éticas de interesse pelos 

participantes e verificar a operacionalidade do instrumento. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para atendimento ao primeiro objetivo delimitado nesta investigação, 

procedeu-se com a revisão da literatura em torno da ética e da integridade em 

pesquisa e em torno dos pressupostos teóricos e diferentes abordagens sobre a 

sensibilidade moral, dispostos respectivamente nos capítulos 3 e 4. As reflexões 

sobre a literatura encontrada culminaram na construção do caso-cenário e do 

formulário para registro das questões pertinentes ao caso, que juntos compõem o 

instrumento para mensuração da sensibilidade moral, utilizado no processo de 

validação. 

As considerações e modificações realizadas sobre a versão original do caso-

cenário (Apêndice F), durante a primeira etapa do processo de validação, atendem 

ao segundo objetivo desta investigação, voltado à avaliação do caso quanto a sua 

facilidade de leitura e compreensão do contexto apresentado e quanto a sua 

capacidade de reproduzir uma situação pertinente à condução das pesquisas com 

seres humanos. A segunda versão do caso-cenário (Apêndice A) representa a 

unidade do texto proposto com os critérios determinados para a sua estruturação. 

Os resultados discutidos neste capítulo referem-se aos dados obtidos a partir 

da apresentação do instrumento a um grupo de especialistas em ética, a um grupo 

de membros de comitês de ética em pesquisa e a um grupo de alunos de pós-

graduação da UFRJ, pertencentes a cursos diversos, mas todos inscritos em uma 

disciplina do PPGBIOS. 

Foram incluídos nesta análise sete (7) questionários válidos entre os 

especialistas (bioeticistas) convidados, vinte (20) questionários de membros de CEP 

e dezessete (17) dos alunos de Pós-graduação da UFRJ. 

Enquanto os membros de CEP e os alunos de pós-graduação tinham de 

extrair as temáticas possíveis para o caso-cenário proposto, os bioeticistas tinham 

de caracterizar na redação do caso as questões previamente enumeradas para a 

discussão. 
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Desse modo, a análise dos dados será apresentada em duas etapas 

separadamente. 

6.1 Painel de Especialistas 

O caso-cenário proposto nesse processo de validação foi apresentado a um 

grupo de especialistas em Bioética de modo a verificar se a estruturação do texto 

permite ou não a identificação das quatro questões éticas de interesse (conflito de 

interesses, responsabilidades entre os membros da equipe, gestão dos dados e 

respeito aos participantes) e se a caracterização das questões, apresentada pelos 

especialistas, corresponde à caracterização idealizada pelas pesquisadoras. 

Também foi solicitado que conferissem um grau de relevância para as questões, 

numa escala de intensidades com variações entre 1 (sem relevância) e 5 (muito 

relevante). 

Todos os sete (7) bioeticistas retornaram seus instrumentos. Três (3) 

especialistas conferiram apenas o grau de relevância para as questões éticas 

previamente enumeradas no formulário (Apêndice C), sem fazer a sua identificação 

no caso-cenário ou qualquer outro comentário. Desses três (3), um (1) especialista, 

mesmo sem fazer a caracterização no texto, contribuiu com a identificação de uma 

questão a mais, a integridade em pesquisa. 

A seguir, estão dispostas as análises para cada uma das temáticas, 

separadamente, a partir dos quatro (4) formulários preenchidos integralmente. 

6.1.a Conflito de Interesses 

Apenas um (1) dos quatro especialistas afirmou haver conflito de interesses 

no texto. Este único respondente, apesar de fazer menção ao conflito, o caracterizou 

em um contexto diferente ao proposto.  

“Entre a professora (publicação) e a comunidade (busca de 

soluções para os problemas vividos).”     

                     Especialista 01 

No relato acima, o entendimento de conflito se apresenta entre personagens 

distintos (a professora e a comunidade) dentro da situação de pesquisa 
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apresentada, cada qual em busca pelo atendimento de suas próprias necessidades. 

No entanto, o conflito de interesses proposto no caso-cenário está centrado na figura 

de Cristina, influenciada pelos ganhos secundários da pesquisa (recursos 

financeiros e reconhecimento intelectual), que deixa de atender a seus interesses 

primários enquanto professora, responsável por um grupo de alunos em formação 

acadêmica e da iniciação científica, e enquanto pesquisadora, responsável pela 

integridade da pesquisa. 

Interessante destacar que o mesmo especialista consegue perceber a 

problemática descrita acima, mas não a nomeia como conflito de interesses. 

“Eu colocaria o problema central aqui numa total 

incompreensão do que venha a ser o papel do pesquisador. A 

função da pesquisa segundo o que eu entendo é produzir 

conhecimento. A pesquisadora confundiu aqui sua função real 

com interesses pessoais de autopromoção.”    

            Especialista 01 

6.1.b Responsabilidades entre os Membros da Equipe de Pesquisa 

A postura de Cristina esteve em maior evidência, em relação aos demais 

membros da equipe de pesquisa. Enquanto professora e pesquisadora, Cristina foi 

identificada como a responsável pela orientação dos alunos de iniciação científica. 

“Professora errou ao não supervisionar a coleta de dados. Ela 

é a única responsável, haja vista que Silvia ainda está em 

formação e sem experiências em pesquisa.”    

            Especialista 03 

“Leia-se, em primeiro lugar, reponsabilidade da professora e 

pesquisadora com Sílvia, citada no caso, mas de fato com 

todos os seus orientandos.”     

            Especialista 04 

As duas afirmações acima acompanham as orientações da legislação 

brasileira (Resolução 466/12) e pan-americana (Documentos das Américas, 2005) a 

respeito das responsabilidades dos investigadores, já descritas no capítulo 3. Estas 
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duas falas portanto estão em conformidade com a caracterização proposta para a 

questão. Elas apontam para o descuido de Cristina com a orientação e supervisão 

de suas alunas. 

Um dos especialistas, além de evidenciar as responsabilidades do 

investigador, destaca também o papel da aluna enquanto membro da equipe de 

pesquisa.  

“(...) e a aluna por sua vez não realizou as tarefas com o 

cuidado necessário.”      

            Especialista 01 

Com os comentários dos especialistas podemos observar maior facilidade na 

identificação das responsabilidades do pesquisador principal dentro de uma equipe 

de pesquisa. Isto pode ser um reflexo das abordagens presentes nas 

regulamentações nacionais e internacionais voltadas a este profissional. Contudo, as 

responsabilidades do pesquisador em formação, representado no caso pela bolsista 

de iniciação científica (Sílvia), também foi passível de identificação. 

As proposições de Steneck (2007), relativas às responsabilidades entre 

pesquisadores formadores e pesquisadores em treinamento, auxiliam nesta 

discussão para o fomento das responsabilidades de todos os membros da equipe de 

pesquisa. Steneck defende que as responsabilidades para o pesquisador em 

formação sejam apresentadas no início da pesquisa, de forma clara; que suas ações 

sejam supervisionadas com maior rigor e que lhes sejam exigidas as boas práticas 

em pesquisa e o atendimento às regulamentações pertinentes. 

6.1.c Gerenciamento dos Dados em Pesquisa 

Todos os quatro especialistas assinalaram as falhas no gerenciamento dos 

dados em pesquisa. 

“O tratamento dos dados deve ser cuidadoso e fiel a verdade. 

O que não ocorreu.”      

            Especialista 01 
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“Mas isso está errado do ponto de vista científico (ver dados 

fidedignos) e os dados não deveriam ser incluídos.”  

            Especialista 04 

Dois deles apontaram para um dos desdobramentos apresentados por 

Steneck (2007) dentro do gerenciamento dos dados. Eles destacaram as 

implicações relativas ao compartilhamento desses dados. 

“Divulgação de resultados falsos que embasam novas 

pesquisas que irão também gerar resultados errôneos.” 

            Especialista 01 

 “(...) pois dados errados podem levar a políticas erradas, que 

podem criar sofrimento evitável.”     

            Especialista 04 

O Especialista 03 indagou ainda se essa produção errônea de dados não 

poderia ser interpretada como falsificação de dados. 

“Caso cenário não deixa claro se Sílvia sabia das 

inconsistências da coleta, o que prejudica esta avalição. Caso 

soubesse, caracteriza-se como falsificação de dados.” 

       Especialista 03 

 Deste modo, as duas idealizações para a temática do gerenciamento dos 

dados estiveram presentes entre as observações feitas pelos especialistas, tanto a 

ética na produção quanto a ética no compartilhamento dos dados de uma pesquisa. 

Alguns comentários apontam ainda para uma proximidade do texto do caso-cenário 

com as discussões sobre a integridade em pesquisa, especificamente sobre a 

falsificação de dados, compreendida como a manipulação de materiais de modo a 

prejudicar a acurácia dos resultados. 

6.1.d Respeito aos Participantes 

O respeito aos participantes da pesquisa foi caracterizado pelos especialistas 

sobre a falha na comunicação com a comunidade participante do estudo, durante o 

período de obtenção dos dados. 
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“Os pesquisadores não terem aprimorado o agir comunicativo 

(para obter dados fidedignos) pode ser visto como uma forma 

de ‘falta de respeito’.”      

        Especialista 04 

E, também, na comunicação de dados errôneos aos participantes. 

“Total desrespeito na medida em que os dados coletados não 

foram suficientes para concluir e menos ainda publicar algum 

resultado que servisse a eles (comunidade).”   

            Especialista 01 

A caracterização do respeito ao participante, nas falas dos especialistas 

acima, difere da caracterização proposta para este estudo, uma vez que é feita 

sobre o não respeito à ética e à integridade na condução da pesquisa. A não 

observância das boas práticas em pesquisa e suas consequências sobre os dados e 

os resultados (não fidedignos) do estudo de Cristina foram compreendidos como 

uma forma de não respeito ao participante que se dispôs a colaborar com o estudo. 

Contudo, a caracterização da temática conforme a proposição da presente 

investigação, também, foi identificada nos comentários de dois especialistas. 

“Não houve respeito, pois não foi dado retorno dos resultados 

aos participantes do estudo.”     

            Especialista 03 

“Entretanto, o fato de a devolução dos dados à comunidade 

acontecer também sem controle parece ser um problema.” 

            Especialista 02 

Os comentários apresentados pelo painel de especialistas demonstram a 

capacidade do contexto do caso-cenário em permitir a identificação das quatro 

questões éticas pretendidas para o caso. As caracterizações para as questões foram 

semelhantes às descrições propostas para cada uma delas, presentes na descrição 

do método acima.  
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A identificação insuficiente para o Conflito de Interesses corrobora com a 

literatura incipiente no cenário nacional e demonstra a necessidade de maiores 

discussões em torno da temática.  

6.2 Membros de CEP e Alunos de Pós-Graduação  

Os dados coletados referem-se a um total de trinta e sete instrumentos (37), 

organizados em um banco para uso no programa de análises estatísticas SATA12. A 

análise desenvolvida, nesta etapa do processo de validação, é do tipo descritiva 

para representar de forma concisa, sintética e compreensível a informação contida 

no conjunto dos dados. (SIQUEIRA e TIBURCIO, 2011). 

As estatísticas descritivas utilizam as medidas de posição que compreendem 

medidas de tendência central (média, moda e mediana) e as separatrizes (quartis, 

decis, percentis e mediana), e servem para caracterizar o que é mais comum no 

grupo. As medidas de dispersão demonstram como os elementos estão distribuídos 

no grupo (frequência absoluta e relativa, ordenamento, amplitude, desvio médio, 

desvio padrão, coeficiente de variação). (OLIVEIRA, 2011) 

Cada instrumento foi interpretado pela pesquisadora principal do estudo e por 

uma pesquisadora independente, convidada para análise pareada do conteúdo de 

cada afirmativa redigida pelos participantes. Grandes disparidades nas 

interpretações não foram observadas e as menores puderam ser contornadas após 

breve discussão dos argumentos. 

Bardin assim discorre a respeito da análise de conteúdo:  

A leitura efectuada pelo analista, do conteúdo das comunicações, não é, ou 
não é unicamente, uma leitura “à letra”, mas antes o realçar de um sentido 
que se encontra em segundo plano. Não se trata de atravessar significantes 
para atingir significados, à semelhança da decifração normal, mas atingir 
através de significantes ou de significados (manipulados), outros 
significados [...]. (OLIVEIRA, 2011) 

As características dos participantes quanto à idade, sexo e perfil podem ser 

observadas na Tabela 1 e foram analisadas a partir de suas frequências absoluta e 

relativa. O sexo de maior frequência nesta população do estudo foi o sexo feminino, 

com 62,2% do total de participantes. A distribuição quanto ao perfil não apresentou 

grande diferença entre os membros dos CEP (54,1%) e os alunos de pós-graduação 
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(46,0%). Os participantes com idade superior a trinta e igual ou inferior a quarenta 

anos foram os de maior frequência (29,7%), seguidos pelos participantes com idade 

superior a sessenta anos (21,6%). Os alunos de pós-graduação apresentaram-se 

em sua maioria (82,3%) com idades entre as duas primeiras faixas etárias 

consideradas, ou seja, com idades igual ou inferior a quarenta anos. Os membros 

dos CEP apresentaram uma melhor distribuição entre todas as faixas etárias, 

contudo foram responsáveis por 92,8% das ocorrências acima dos cinquenta anos. 

Tabela 1 – Características dos participantes 

Características n % 

Idade dos participantes 

  Até 30 anos 6     16,2  

Mais de 30 até 40 anos 11     29,7  

Mais de 40 até 50 anos 4     10,8  

Mais de 50 até 60 anos 6     16,2  

Mais de 60 anos 8     21,6  

Sem resposta 2        5,4  

Total 37   100,0  

Sexo dos participantes 

     Feminino  23     62,2  

  Masculino  13     35,1  

Sem resposta 1        2,7  

Total 37   100,0  

   Perfil dos participantes 

  Membro de CEP  20     54,1  

        Aluno de pós-graduação  17     46,0  

Total 37   100,0  

   

 

A maior parte das questões elencadas pelos participantes pôde ser 

relacionada às quatro questões éticas propostas para a construção do caso-cenário, 

e que serão tratadas a partir daqui como núcleos temáticos (conflito de interesses, 

responsabilidades entre os membros da equipe de pesquisa, gerenciamento dos 

dados e respeito aos participantes) nas sucessivas análises e discussões. 

As frequências para todas as questões consideradas, a partir dos 

instrumentos válidos retornados, serão comentadas separadamente mais adiante e 

estão dispostas na Tabela 2 com seus percentuais de identificação e não 

identificação para esta população do estudo. 
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Tabela 2 – Identificação das questões éticas pelos participantes 

Questões Éticas n % 

CI - Ganhos Financeiros  
  Identificou  3 8,1  

Não identificou  34 91,9  

Total 37 100,0  

CI - Exigências do Patrocinador   
Identificou  12 32,4  

Não identificou  25 67,6  

Total 37 100,0  

Infraestrutura em Pesquisa   
Identificou  19 51,4  

Não identificou  18 48,6  

Total 37 100,0  

Exigências das Agências de Fomento    
Identificou  6 16,2  

Não identificou  31 83,8  

Total 37 100,0  

Responsabilidades entre os membros da equipe de pesquisa 
  

Identificou  11 29,7  

Não identificou  26 70,3  

Total 37 100,0  

Gerenciamento dos Dados - produção   
Identificou  36 97,3  

Não identificou  1 2,7  

Total 37 100,0  

Gerenciamentodos Dados - compartilhamento 
  

Identificou  22 59,5  

Não identificou  15 40,5  

Total 37 100,0  

Respeito aos participantes    
Identificou  31 83,8  

Não identificou  6 16,2  

Total 37 100,0  

   

Apenas duas outras questões (infraestrutura em pesquisa e exigências das 

agências de fomento) foram consideradas para além das quatro questões propostas, 

contudo mantêm uma relação muito próxima com o núcleo temático – conflito de 

interesses. 

A análise das questões éticas identificadas pelos participantes permitiu a 

observação de duas formas distintas na descrição das questões referentes à relação 
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entre o patrocinador / agência de fomento e a equipe responsável pela condução da 

pesquisa bem como na abordagem das questões relacionadas com a infraestrutura 

necessária para a condução da pesquisa. A primeira forma de abordagem 

compreendia essas questões à luz do conceito de conflito de interesses. A segunda 

forma de abordagem tratava as mesmas questões, mas sem fazer menção ao 

conflito. 

Desse modo, quatro subgrupos foram construídos (CI – Ganhos Financeiros, 

CI – Exigências do Patrocinador, Infraestrutura em Pesquisa e Exigências das 

Agências de Fomento), reagrupados mais adiante em apenas dois (Conflito de 

Interesses – CI e Ganhos Secundários com a Pesquisa), todos relacionados ao 

núcleo temático - Conflito de Interesses. Os exemplos a seguir ajudam a perceber 

essas peculiaridades, e principalmente a identificação das questões à luz do conflito 

de interesses ou não. 

Os participantes do estudo explicitaram o termo conflito de interesses em 

quinze (15) do total de trinta e sete (37) instrumentos. Desses quinze participantes, 

três (3) caracterizaram o conflito de interesses entre a integridade em pesquisa e os 

ganhos financeiros advindos com a pesquisa.  

"Cristina ter incluído dados incorretos em seu relatório para não 

perder a bolsa. Cristina assumir compromissos profissionais 

acima de seu limite a fim de não perder financiamentos." 

       Participante n. 37 

Os demais doze (12) participantes caracterizaram o conflito entre a 

integridade em pesquisa e as exigências do patrocinador / agências de fomento. 

"Preocupação com o índice de avaliação. O ego é maior que a 

conduta ética."        

       Participante n. 03 

"Com urgência para publicar Cristina aceitou as falhas." 

       Participante n. 05 

Um mesmo participante não abordou as duas formas de conflito de 

interesses, ou identificava o CI - Ganhos Financeiros ou o CI – Exigências do 
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Patrocinador. A frequência para os dois subgrupos em separado foi de 8,1% e 

32,4%, respectivamente. Quando associados sob o título de Conflito de Interesses 

(CI), apresentaram uma frequência de 40,5% na população do estudo, conforme 

exposto na Tabela 3. 

Tabela 3 – Frequência para o Conflito de Interesses conforme a relevância  

Questões Éticas n % 

CI – Ganhos Financeiros 
  Relevância Fraca 0          -    

Relevância Forte 3        8,1  

Sem resposta 34     91,9  

Total 37   100,0  

CI - Exigênciasdo Patrocinador 
  Relevância Fraca 3        8,1  

Relevância Forte 9     24,3  

Sem resposta 25     67,6  

Total 37   100,0  

Conflito de Interesses (CI) 
  Relevância Fraca 3        8,1  

Relevância Forte 12     32,4  

Sem resposta 22     59,5  

Total 37   100,0  

 

Apesar de não identificado por 59,5% dos participantes, o Conflito de 

Interesses apresentou uma frequência relativa de 55% entre os membros de CEP 

contra 23,5% de frequência relativa entre os alunos de pós-graduação. 

A graduação da relevância atribuída ao CI, na amostragem geral, esteve 

distribuída em sua maioria entre os valores quatro (4) e cinco (5) - relevância forte. 

Apenas três (3) dos quinze (15) respondentes que identificaram o CI atribuíram 

relevância fraca para a temática. 

Quanto ao sexo, nove eram mulheres, e seis homens. Ou seja, um em cada 

dois homens da população total do estudo identificou o CI, com um percentual de 

46,1% entre os homens, contra 39,1% de ocorrência entre as mulheres. 

A distribuição de todas as questões éticas entre os sexos está discriminada 

na Tabela 4. 
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Tabela 4 – Comparação entre os sexos para a frequência absoluta e o grau de 

relevância das questões éticas. 

 
Feminino Masculino 

 

Questões Éticas n Mediana Mínimo Máximo n Mediana Mínimo Máximo 
P 

valor
1
 

CI – Ganhos Financeiro 3 5 4 5 0 - - - - 

CI – Exigências do Patrocinador 6 5 2 5 6 5 3 5 0,775 

Conflito de interesses – CI 9 5 2 5 6 5 3 5 0,888 

Infraestrutura em pesquisa 10 4 1 5 8 4 2 5 0,424 

Exigências das agências de fomento 3 4 3 4 2 4 3 5 0,761 

Ganhos secundários com a pesquisa 11 4 1 5 8 4 2 5 0,216 

Responsabilidades entre os membros 
da equipe de pesquisa 

7 5 4 5 4 4 4 5 0,498 

Gestão dos Dados - produção 22 5 4 5 13 5 4 5 0,599 
Gestão dos Dados - compartilhamento 13 5 4 5 8 5 5 5 0,152 

Gestão dos dados 22 5 4 5 13 5 4 5 0,703 

Respeito aos participantes 20 5 2 5 10 4 2 5 0,236 

 Notas: 1) Teste de Wilcoxom-Mann-Whitney ao nível de significância de 0,05 

 

Uma segunda forma de abordagem para as questões relacionadas à 

infraestrutura em pesquisa (e nelas estão contidos os ganhos financeiros) e às 

exigências das agências de fomento pôde ser identificada e não faz menção ao 

conflito de interesses. 

Dezenove (19) participantes identificaram aspectos relacionados à 

infraestrutura em pesquisa, e sete (7) participantes os aspectos relacionados às 

exigências exercidas pelas agências de fomento, conforme demonstrado, 

respectivamente, nos fragmentos abaixo. 

"Melhorias na infraestrutura com verba recebida para 

pesquisa."         

        Participante n. 35 

"Não há mais tempo para correções. Precisa gerar publicações 

ao órgão de fomento."      

          Participantes. 10 

Esses dois subnúcleos temáticos foram posteriormente agrupados em um 

único denominado - Ganhos Secundários com a Pesquisa. A ocorrência dos Ganhos 

Secundários entre os membros de CEP esteve bem próxima da ocorrência entre os 

alunos de pós-graduação, 55% e 53% respectivamente.  
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A distribuição do grau de relevância para os Ganhos Secundários apresentou 

uma maior variação na sua distribuição, em relação à distribuição do grau de 

relevância para o CI, conforme a Tabela 5. 

Tabela 5 – Frequência para os Ganhos Secundários conforme a relevância 

Questões Éticas n % 

Infraestrutura em pesquisa 
  Relevância Fraca 6 16,22 

Relevância Forte 13 35,14 

Sem resposta 18 48,65 

Total 37 100,0 

Exigências das agências de fomento  
  Relevância Fraca 2 5,4 

Relevância Forte 4 10,8 

Sem resposta 31 83,8 

Total 37 100,0 

Ganhos Secundários com a Pesquisa 
  Relevância Fraca 5 13,5 

Relevância Forte 15 40,5 

Sem resposta 17 46,0 

Total 37 100,0 

 

A identificação do núcleo temático - Responsabilidade entre os Membros da 

Equipe de Pesquisa – ocorreu em apenas 29,7% dos questionários válidos para o 

estudo. Apenas quatro (4) dos 17 alunos de pós-graduação puderam identificar essa 

temática. Entre os membros de CEP, apenas sete (7) identificaram a 

Responsabilidade entre os Membros da Equipe. Isso implica numa frequência 

inferior a 25% do total de alunos. E, entre os membros de CEP, um desempenho 

pouco melhor (35%), mas ainda aquém do esperado. Contudo, todas as referências 

a esse núcleo temático estiveram relacionadas a uma relevância forte (pontuações 4 

e 5). Abaixo, seguem exemplos de como a temática foi abordada. 

"Falta de preocupação com a formação da aluna; como 

pesquisadora - deficiência na coleta; como exemplo - burlando 

e desconsiderando normas científicas."   

       Participante n. 08 
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"A aluna de iniciação científica recebe orientação adequada? 

Supõe-se que a aluna não solicitou orientação."   

       Participante n. 34 

Entre os sexos, não foram identificadas diferenças significativas para a 

temática da Responsabilidade entre os Membros da Equipe de Pesquisa, conforme 

exposto na Tabela 4. 

A grande temática Gerenciamento dos Dados de Pesquisa foi a mais 

observada entre os respondentes, com uma frequência de 97,3%. Apenas um 

participante não abordou a temática entre suas respostas. Em todas as 

identificações para a temática, foi atribuída relevância forte, sem referências à 

relevância fraca. 

A análise das redações apresentadas pelos participantes para a temática do 

Gerenciamento dos Dados permitiu a construção de dois subgrupos, orientados pela 

mesma diferenciação apresentada na publicação de Steneck (2007) para a 

integridade em pesquisa, no tópico da gestão dos dados. São eles: a produção dos 

dados de pesquisa e o compartilhamento desses dados através dos meios de 

comunicação científica. 

Alguns participantes identificaram apenas questões relacionadas à produção 

dos dados (37,8%). Enquanto 59,5% dos participantes apresentaram assertivas para 

ambos os subnúcleos. Desse modo, todos os trinta e seis (36) respondentes que 

abordaram o Gerenciamento dos Dados, o identificaram quanto ao aspecto da 

produção dos dados. E nenhum participante mencionou aspectos do 

compartilhamento isoladamente.  

A seguir, exemplos das abordagens para a produção dos dados e o 

compartilhamento, respectivamente. 

"Inconsistência dos dados levantados pela Silvia. Inclusão dos 

dados inconsistentes na pesquisa."    

       Participante n. 26 

"Pesquisador aceita falar acerca de trabalho com erros de 

elaboração. Submissão em periódico indexado de artigo com 
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erros de método ocultos pelo pesquisador."   

       Participante n. 20 

O Respeito aos Participantes da Pesquisa foi a segunda temática mais 

frequente, em 83,8% dos respondentes, recebendo relevância forte em 73% das 

ocorrências. Apenas um (1) participante entre os membros de CEP não fez menção 

à temática. Enquanto, o índice de não resposta para a temática entre os alunos de 

pós-graduação foi de 23,5%, conforme a Tabela 6. 

Tabela 6 – Comparação da frequência absoluta e do grau de relevância das 

questões éticas entre os perfis dos participantes. 

 Membro de CEP Aluno 
 Questões Éticas n Mediana Mínimo Máximo n Mediana Mínimo Máximo P valor

1
 

CI - Ganhos Financeiros  1 5 5 5 2 4,5 4 5 0,480  

CI – Exigências do Patrocinador 10 5 2 5 2 4 3 5 0,608  

Conflito de interesse (CI) 11 5 2 5 4 4,5 3 5 0,533  

Infraestrutura em pesquisa 10 4 1 5 9 4 2 5 0,606  

Exigências das agências de 
fomento 

3 4 3 5 3 4 3 5 1,000 

Ganhos secundários com a 
Pesquisa 

11 4 1 5 9 4 3 5 0,293  

Responsabilidades entre os 
Membros da Equipe de Pesquisa 

7 5 4 5 4 5 4 5 0,572  

Gerenciamento dos Dados – 
produção 

20 5 4 5 16 5 4 5 0,198  

Gerenciamento dos Dados – 
compartilhamento 

13 5 4 5 9 5 4 5 0,690  

Gerenciamento dos dados 20 5 4 5 16 5 4 5 0,873  

Respeito aos Participantes  18 5 2 5 13 5 3 5 - 

 

A frequência total para todas as questões identificadas, com sua distribuição 

entre os cinco níveis de relevância, pode ser contemplada na Tabela 7. 

Tabela 7 – Frequência absoluta e relativa das questões éticas distribuídas entre os 

níveis de relevância 

Questões Éticas n % 

CI – Ganhos Financeiros  
  Sem relevância 0          -    

        Pouco relevante  0          -    

Moderadamente relevante  0          -    

              Relevante  1        2,7  

        Muito relevante  2        5,4  

Sem resposta 34     91,9  

Total 37   100,0  

CI - Exigências do Patrocinador 
  Sem relevância 0          -    

        Pouco relevante  1        2,7  
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Moderadamente relevante  2        5,4  

              Relevante  1        2,7  

        Muito relevante  8     21,6  

Sem resposta 25     67,6  

Total 37   100,0  

Conflito de interesse (CI) 
  Sem relevância 0          -    

        Pouco relevante  1        2,7  

Moderadamente relevante  2        5,4  

              Relevante  2        5,4  

        Muito relevante  10     27,0  

Sem resposta 22     59,5  

Total 37   100,0  

Infraestrutura em pesquisa 
  Sem relevância 1 2,7 

        Pouco relevante  4 10,81 

Moderadamente relevante  1 2,7 

              Relevante  8 21,6 

        Muito relevante  5 13,5 

Sem resposta 18 48,7 

Total 37 100,0 

Exigências das agências de fomento  
  Sem relevância 0 0,0 

        Pouco relevante  0 0,0 

Moderadamente relevante  2 5,4 

              Relevante  2 5,4 

        Muito relevante  2 5,4 

Sem resposta 31 83,8 

Total 37 100,0 

Ganhos secundários com a pesquisa 
  Sem relevância 1 2,7 

        Pouco relevante  3 8,1 

Moderadamente relevante  1 2,7 

              Relevante  9 24,3 

        Muito relevante  6 16,2 

Sem resposta 17 46,0 

Total 37 100,0 

Responsabilidades entre os membros da equipe de pesquisa 

  Sem relevância 0          -    

        Pouco relevante  0          -    

Moderadamente relevante  0          -    

              Relevante  4     10,8  

        Muito relevante  7     18,9  

Sem resposta 26     70,3  

Total 37   100,0  

Gerenciamento dos Dados – produção 
  Sem relevância 0          -    

        Pouco relevante  0          -    

Moderadamente relevante  0          -    

              Relevante  4     10,8  

        Muito relevante  32     86,5  

Sem resposta 1        2,7  

Total 37   100,0  
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Gerenciamento dos Dados – compartilhamento 

  Sem relevância 0          -    

        Pouco relevante  0          -    

Moderadamente relevante  0          -    

              Relevante  4     10,8  

        Muito relevante  18     48,7  

Sem resposta 15     40,5  

Total 37   100,0  

Gerenciamento dos dados 
  Sem relevância 0          -    

        Pouco relevante  0          -    

Moderadamente relevante  0          -    

              Relevante  2        5,4  

        Muito relevante  34     91,9  

Sem resposta 1        2,7  

Total 37   100,0  

Respeito aos participantes  
  Sem relevância 0          -    

        Pouco relevante  2 5,41 

Moderadamente relevante  2 5,41 

              Relevante  8 21,62 

        Muito relevante  19 51,35 

Sem resposta 6 16,22 

Total 37   100,0  

 

 A análise dos resultados obtidos entre os membros dos CEP e os alunos da 

pós-graduação demonstrou altos índices de identificação para as questões 

Gerenciamento dos Dados de Pesquisa e Respeito aos Participantes da Pesquisa. 

A presença da questão Conflito de Interesses, em pouco menos da metade 

dos questionários válidos, corrobora com a dificuldade observada no Painel de 

Especialistas. Julgamos que os índices menos expressivos para esse núcleo 

temático não se relaciona a possíveis falhas na estruturação do caso-cenário. As 

discussões ainda incipientes no cenário nacional para o conflito de interesses podem 

explicar o desempenho aquém do esperado para essa temática. 

A Responsabilidade entre os Membros da Equipe de Pesquisa apresentou o 

pior desempenho entre as questões consideradas para o estudo. Vale ressaltar que 

aproximadamente metade dos participantes esteve composta por alunos 

pesquisadores (alunos de pós-graduação), que não conseguiram perceber as 

mesmas relações de responsabilidades vivenciadas em suas pesquisas com seus 

pesquisadores / orientadores. Contudo, a mesma questão foi identificada e 

caracterizada de modo satisfatório pelo painel de especialistas, o que nos permite 

insistir com a  permanência da temática no texto do caso-cenário. 
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 A capacidade do instrumento para a identificação de níveis de sensibilidade 

moral foi avaliada conforme as variações observadas no número de questões 

identificadas por cada participante, bem como as variações no grau de relevância 

atribuído para cada questão a ser considerada. 

Entre os membros de CEP e alunos da pós-graduação, quatro (10.8%) 

participantes identificaram apenas uma das quatro questões presentes no caso-

cenário. Desses participantes, três eram alunos da pós-graduação. A única questão 

percebida pelos mesmos participantes foi o gerenciamento dos dados de pesquisa. 

Quinze (40.5%) participantes identificaram duas questões e treze (35%) 

participantes, três questões das quatro pretendidas com o caso. Apenas cinco 

(13.5%) participantes perceberam todas as quatro questões. Desses cinco últimos, 

quatro eram membros de CEP. 

Como exemplo de cálculo para a sensibilidade moral selecionamos o 

participante n.03 com três questões identificadas. Ele conferiu relevância dois (2) 

para o conflito de interesses; não identificou a responsabilidade entre os membros 

da equipe de pesquisa; conferiu relevância quatro (4) ao gerenciamento dos dados e 

também relevância quatro (4) ao respeito aos participantes. O nível da sensibilidade 

moral inferida para esse participante é dez (10). 

O cálculo do nível de sensibilidade moral, a partir das somas das relevâncias 

atribuídas para as questões identificadas, pode apresentar variações entre zero (0), 

caso nenhuma questão seja identificada, e vinte (20) se todas as questões quatro 

receberem relevância cinco (5). 

O desempenho individual para os membros de CEP e alunos da pós-

graduação está disposto nas tabelas 08 e 09 a seguir. As pontuações calculadas 

para os participantes desta etapa apresentaram maior concentração entre os valores 

de oito (8) a quinze (15), apresentadas por vinte e oito (75.7%) participantes. 
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Tabela 08 - Desempenho por participante entre os membros de CEP 

Participante nº 

Questões éticas 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 30 31 32 33 34 35 36 37 

Conflito de interesse 0 0 2 5 5 0 0 5 4 5 5 5 0 0 0 0 0 3 5 5 

Responsabilidades entre os membros 4 0 0 4 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 

Gerenciamento dos dados 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Respeito aos participantes 5 5 4 4 5 0 2 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 2 0 5 

Total 14 10 10 18 20 5 12 20 14 15 15 15 10 10 9 8 13 10 10 20 

Tabela 09 - Desempenho por participante entre os alunos de pós-graduação 

Participante nº 

Questões éticas 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Conflito de interesse 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 

Responsabilidades entre os membros 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Gerenciamento dos dados 5 0 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

Respeito aos participantes 4 5 5 0 4 0 5 3 4 5 4 5 5 0 0 5 5 

Total 9 10 15 8 18 5 10 8 8 10 9 15 10 5 5 15 14 
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7. CONCLUSÃO 

A presente investigação consiste na primeira abordagem, em território 

nacional, para a avaliação da sensibilidade moral de profissionais envolvidos na 

condução de pesquisas com seres humanos. 

O desenvolvimento de casos-cenário para a orientação de entrevistas ou 

como parte integrante de instrumentos validados tem auxiliado de forma positiva a 

condução dos estudos de avaliação para a sensibilidade moral em diversas 

profissões. 

Os resultados obtidos, na etapa inicial do processo de validação proposto, 

permitem afirmar que a redação do caso-cenário é de fácil leitura e compreensão 

semântica. Nas etapas seguintes, o instrumento demonstrou-se capaz em avaliar 

níveis de sensibilidade moral entre os participantes, conforme suas percepções para 

as questões éticas e as atribuições dos níveis de relevância. 

Todas as questões éticas escolhidas para o contexto do caso-cenário foram 

passíveis de identificação nas diferentes populações do estudo. Contudo, os 

resultados em torno do conflito de interesses surpreendem com o baixo percentual 

de identificação, principalmente entre os especialistas. A percepção para as 

responsabilidades entre os membros da equipe de pesquisa também estiveram 

muito aquém do esperado. 

Acreditamos que esses resultados estejam relacionados às discussões ainda 

incipientes no cenário nacional sobre o conflito de interesses, e não a possíveis 

problemas na estruturação do caso. A esse respeito, corroboram os resultados de 

Cassimiro (2010) para o conflito de interesses entre os membros de CEP. Seus 

resultados apontavam para a necessidade de aprimoramento dos recursos 

humanos, identificada nas falas dos próprios membros de CEP participantes da 

pesquisa. 

Na presente investigação, apesar do baixo índice de identificação, os 

membros de CEP se destacaram na percepção do conflito de interesses em relação 

às demais populações do estudo. Isto pode estar relacionado com suas atividades 

constantes de avaliação dos protocolos de pesquisa, em que precisam perceber a 

presença de problemas éticos nos estudos, como o conflito de interesses. 

Essas variações nos percentuais de identificação, também observado nas 

demais questões éticas, bem como no grau de relevância atribuído entre as 
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populações do estudo demonstram a capacidade do instrumento para a avaliação de 

níveis de sensibilidade moral. 

Os comentários apresentados sobre o gerenciamento dos dados de pesquisa 

acrescentam, ainda, sua proximidade com as reflexões pertinentes ao campo da 

integridade em pesquisa. Isto enriquece o conteúdo do caso-cenário, ampliando as 

suas possibilidades de utilização nesta área crescente dentro da ética. 

Vale destacar que os alunos de pós-graduação participantes do estudo, com 

exceção para o conflito de interesses, apresentaram desempenho aproximado ao 

dos membros de CEP, na identificação das demais questões. Faz-se necessário, 

portanto, relembrar que esses alunos, no momento da abordagem para esta 

investigação, cursavam uma disciplina de ética em pesquisa, ministrada por 

professores do PPGBIOS, em turmas heterogêneas com alunos pertencentes e não 

pertencentes ao Programa. Essa exposição prévia aos conteúdos éticos poderia ter 

facilitado o reconhecimento dos problemas éticos e consequentemente sua 

sensibilidade moral. 

Consequentemente, a utilização do instrumento proposto a outro perfil de 

alunos poderia apresentar resultados bem diferentes. E, neste caso, poder-se-ia 

indicar que o ensino da ética, proporcionaria aumento na percepção dos problemas 

éticos e deste modo na sensibilidade moral. 

 Os resultados desta investigação ampliam as possibilidades de novas 

pesquisas e de intervenções sobre a sensibilidade moral dos profissionais 

envolvidos nas pesquisas com seres humanos, com vistas à promoção e à garantia 

da integridade em pesquisa e da proteção dos direitos dos participantes. 

Por fim, acreditamos que mais estudos são necessários para a compreensão 

dos diversos ambientes de pesquisa nos quais os profissionais exercem suas 

atividades e se esses ambientes têm implicação sobre a forma como as questões 

pertinentes à ética são percebidas, discutidas e manejadas. 
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APÊNDICE A – CASO CENÁRIO (segunda versão) 

 

Cristina, 48 anos, é professora em uma universidadee possui financiamento para 

seus projetos de pesquisa através de uma agência de fomento do governo de seu 

país. Ela tem conseguido realizar algumas melhorias na infraestrutura de seu 

departamento com a verba recebida para a pesquisa, como por exemplo: 

computadores, impressora e mobiliário. As responsabilidades com a pesquisa e as 

exigências com publicações científicas para manutenção do índice de avaliação do 

pesquisador têm consumido grande parte do tempo de Cristina. Sílvia é aluna de 

graduação e bolsista de iniciação científica num dos projetos da professora Cristina. 

Sílvia é responsável pelo levantamento de dados em uma comunidade próxima a 

universidade, juntamente com outras alunas. Vários dos formulários de coleta de 

Sílvia apresentam inconsistências no preenchimento, que inviabilizariam sua 

utilização. Apesar disso, esses formulários serão incluídos na análise dos dados; 

não há mais tempo para correções ou novas coletas. Professora Cristina precisa de 

todo o quantitativo dos dados para proceder com a análise e gerar as publicações 

exigidas pela agência de fomento. Depois de concluída, a pesquisa de Cristina foi 

aceita para publicação em um periódico indexado, reconhecido pela comunidade 

científica. Ela ainda recebeu convites para palestras sobre a temática pesquisada. 

Passado algum tempo, uma das famílias participantes da pesquisa e membro da 

associação de moradores daquela comunidade encontra Silvia e pergunta pelo 

andamento da pesquisa. Sílvia se comprometeu em marcar uma reunião entre a 

associação de moradores e a professora Cristina para apresentação dos resultados. 
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APÊNDICE B 

 

As afirmativas, enumeradas abaixo, se propõem a avaliar a observância dos seis 

critérios propostos na metodologia do estudo para a elaboração do caso-cenário. 

Por favor, indique, ao lado de cada afirmativa, o grau de observância de seu 

conteúdo na estruturação do caso-cenário. 

5 

fortemente 

observado 

4 

moderadamente 

observado 

3 

observado 

 

2 

fracamente 

observado 

1 

não observado 

 

1. As questões éticas estão apresentadas não 

explicitamente, em meio a outras questões não 

éticas. 

 

5        4        3        2        1 

2. As questões éticas apresentadas no caso 

pertencem ao cenário da ética em pesquisa com 

humanos e, portanto, são passíveis de 

reconhecimento pelos pesquisadores. 

 

5        4        3        2        1 

3. O caso-cenário apresenta realismo. 

 

 

 

5        4        3        2        1 

4. O caso-cenário não necessita de muito tempo 

para sua leitura. 

 

 

5        4        3        2        1 

5. O caso-cenário é de fácil compreensão. 

 

 

 

5        4        3        2        1 

6. Outras questões éticas, além daquelas 

pretendidas na metodologia, não estão presentes 

no caso-cenário. 

 

5        4        3        2        1 

7. O caso-cenário não contém ações antiéticas, 

apenas sugere comportamentos consistentes ou 

inconsistentes com as regulamentações vigentes. 

 

5        4        3        2        1 
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APÊNDICE C 

Abaixo, estão listadas quatro questões éticas selecionadas para a composição do 
caso-cenário. Descreva, nos campos abaixo, onde, em sua opinião, se configura a 
questão ética descrita. Indique, na escala de intensidade ao lado, de um (sem 
relevância) a cinco (muito relevante), a relevância de cada questão para a discussão 
da ética nas pesquisas com humanos. Em caso de outras questões éticas serem 
identificadas, descreva nos espaços abaixo e, também, indique seu grau de 
relevância para a discussão proposta. 

Questões Éticas 1 
 
sem 
relevância 

2 
 
pouco 
relevante 

3 
 
moderadame
nte relevante 

4 
 
relevante 

5 
 
muito 
relevante 

1. Conflito de Interesses 
_______________________
_______________________
_______________________ 
 

     

2. Responsabilidade entre os 
membros da equipe de 
pesquisa 
_______________________
_______________________
_______________________ 
 

     

3. Tratamento dos dados de 
pesquisa 
_______________________
_______________________
_______________________ 
 

     

4. Respeito aos sujeitos de 
pesquisa 
_______________________
_______________________
______________________ 
 

     

5.______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

     

6.______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
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APÊNDICE D 

 

Após leitura minuciosa do caso-cenário proposto, descreva com suas palavras, nos 

campos abaixo, todas as questões que podem emergir do caso. Indique, na escala 

de intensidade ao lado, de um (sem relevância) a cinco (muito relevante), a 

relevância de cada questão identificada. 

 

 

Questões 1 
 
sem 
relevância 

2 
 
pouco 
relevante 

3 
 
moderadamente 
relevante 

4 
 
Relevante 

5 
 
muito 
relevante 

1.______________
_______________
_______________ 

     

2.______________
_______________
_______________ 

     

3.______________
_______________
_______________ 

     

4.______________
_______________
_______________ 

     

5.______________
_______________
_______________ 

     

6.______________
_______________
_______________ 
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APÊNDICE E – FORMULÁRIO DE DADOS PESSOAIS 

 

 

Participante Nº _______________ 

 

 

Atuação Profissional: 

 

Cargo / Função________________________________________________________ 

 

Atuação em Pesquisa com Humanos?______________________________________ 

 

Informe o período com início e fim se houver 

_____________________________________________________________________ 

 

Indique o número de horas aproximadas de formação em ética em pesquisa  

__________________ 

 

Formação Acadêmica: 

 

Graduação em _________________________________________________________ 

 

Pós-Graduação: 

 

 Especialização em________________________________________________ 

  

Mestrado 

  Área de Concentração 

  _________________________________________________________ 

  

Doutorado 

  Área de Concentração 

  _________________________________________________________ 

 

 

Idade____________     Sexo________________________ 
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APÊNDICE  F – CASO CENÁRIO (versão original) 

 

Cristina, 48 anos, é professora e pesquisadora, em uma universidadee possui 

financiamento para a sua linha de pesquisa através de uma agência de fomento do 

governo de seu país. Ela tem conseguido realizar algumas melhorias na 

infraestrutura de seu departamento com a verba recebida para a pesquisa, como por 

exemplo: computadores, impressora e mobiliário. As responsabilidades com a 

pesquisa e as exigências com publicações científicas para manutenção do índice de 

avaliação do pesquisador têm consumido grande parte do tempo de Cristina. Mas 

ela não pretende deixar de lecionar, apesar do pouco tempo que tem tido para a 

elaboração e execução dos planos de aula. Sílvia é aluna de graduação e bolsista 

de iniciação científica num dos projetos da professora Cristina. Sílvia é responsável 

pelo levantamento de dados em uma comunidade próxima a universidade, 

juntamente com outras alunas. Por inexperiência e falta de orientação, vários dos 

formulários de coleta de Sílvia apresentam inconsistências que inviabilizariam sua 

utilização. Apesar disso, esses formulários serão incluídos na análise dos dados; 

não há mais tempo para correções ou novas coletas. Professora Cristina precisa de 

todo o quantitativo dos dados para proceder com a análise e gerar as publicações 

exigidas pela agência de fomento. Passado algum tempo, a pesquisa de Cristina foi 

aceita para publicação em um periódico indexado, reconhecido pela comunidade 

científica. Ela ainda recebeu convites para palestras sobre a temática pesquisada. 

Uma das famílias participantes da pesquisa e membro da associação de moradores 

daquela comunidade encontra Silvia e pergunta pelo andamento da pesquisa, pois 

ainda não havia recebido retorno dos resultados. Sílvia se comprometeu em marcar 

uma reunião entre a associação de moradores e a professora Cristina. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Você está sendo convidado a participar do processo de avaliação de um 

instrumento, pertencente ao estudo intitulado - VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO PARA 

INVESTIGAÇÃO DA SENSIBILIDADE MORAL DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS EM 

PESQUISAS COM HUMANOS.  

Este estudo integra o processo de obtenção do título de mestre no Programa de Pós-

Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva por um convênio firmado entre a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Escola Nacional de Saúde Publica 

(ENSP/Fiocruz), a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade 

Federal Fluminense (UFF).  

O estudo se propõe à investigação da sensibilidade moral já bastante estudada em 

áreas como as práticas médica e de enfermagem, em auditoria e contabilidade. Contudo, 

pouco explorada nas práticas em pesquisa. 

Os autores utilizados como referencial definem a sensibilidade moral como uma 

característica pessoal que permite reconhecer a presença de um conteúdo ético numa dada 

situação. O reconhecimento desse conteúdo ético é o precursor necessário para perceber o 

conflito que constitui um problema ético. Diferenças no reconhecimento do conteúdo ético 

contribuem para as variações no comportamento ético de indivíduos diante de uma mesma 

situação de conflito. E, ainda, essa sensibilidade moral pode ser aprendida, desenvolvida. 

 Desse modo, elaboramos um caso-cenário, abordando questões comuns na 

condução dos estudos com humanos. Neste estudo, o caso-cenário está definido como uma 

descrição por escrito de uma situação fictícia, mas contendo elementos muito próximos à 

realidade. O objetivo do estudo é validar o caso-cenário para a avaliação e mensuração da 

sensibilidade moral. Para este processo de validação, o caso-cenário será apresentado a 

diferentes grupos de profissionais, dentre eles, professores, pesquisadores e bioeticistas, 

bem como alunos de pós-graduação, com o intuito de ampliar as possibilidades de 

aprimoramento. 

 A contribuição do estudo estará em fornecer subsídios, dentre eles um instrumento, 

para novas discussões em torno da temática da sensibilidade moral nas pesquisas com 

humanos. 

 Reiteramos que sua participação é voluntária, podendo ser retirada do estudo a 

qualquer momento. E seus dados serão mantidos em anonimato em todas as fases do 
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estudo. Durante o seu desenvolvimento, o participante poderá solicitar acesso às 

informações, desde que respeitado o sigilo e o anonimato. 

 O instrumento em avaliação está composto por um caso-cenário e um questionário 

para dados pessoais, em anexo. 

 Desde já, agradecemos sua colaboração. Solicitamos que esta página seja assinada, 

e as demais rubricadas. 

 

__________________________________________             Data ______/_______/_______ 

   PARTICIPANTE  

 

__________________________________________             Data ______/_______/_______ 

  PESQUISADOR   
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