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INTRODUÇÃO 

O consentimento informado é o processo pelo qual um pa-
ciente confirma voluntariamente sua disposição em participar 
de um estudo científico, após ter sido informado sobre todos os 
aspectos relevantes à sua decisão de participação. O consenti-
mento informado é documentado através de um formulário de 
consentimento informado a ser preenchido, assinado e datado 
de “próprio punho” pelo paciente e pelo investigador do estu-
do1.

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ao ser ela-
borado, deve conter os seguintes itens2: 

- a justificativa, os objetivos e os procedimentos que serão 
utilizados na pesquisa; 

- os desconfortos e riscos possíveis ao voluntário e os be-
nefícios esperados; 

- os métodos alternativos existentes para o tratamento da 
condição em estudo; 

- a forma de acompanhamento e assistência ao voluntário, 

assim como os responsáveis por este seguimento; 
- a garantia de esclarecimentos, antes e durante o curso da 

pesquisa, sobre a metodologia, informando a possibilidade de 
inclusão em grupo controle ou placebo; 

- a liberdade do sujeito se recusar a participar ou retirar seu 
consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização 
alguma e sem prejuízo ao seu cuidado; 

- a garantia do sigilo que assegure a privacidade dos sujei-
tos quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa;   

- as formas de ressarcimento das despesas decorrentes da 
participação na pesquisa; 

- as formas de indenização diante de eventuais danos de-
correntes da pesquisa.

O TCLE deverá ser formulado pelo pesquisador responsá-
vel, respeitando os itens acima, ser aprovado pelas instâncias 
regulatórias aplicáveis, ser assinado e datado a próprio punho 
pelo sujeito de pesquisa, salvo em situações especiais e ser ela-
borado em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito de pesquisa 
e outro pelo pesquisador responsável.

O primeiro registro científico que se tem notícia sobre o uso 
de um documento estabelecendo uma relação entre um pes-
quisador e um indivíduo pesquisado data de 19 de outubro de 
1833. O pesquisador era o médico William Beaumont (1785-
1853), primeiro fisiologista norte-americano e fundador da 
gastroenterologia moderna, e o sujeito da pesquisa era Alexis 
St. Martin. Este voluntário receberia, além de casa e comida, 
US$150,00 para estar disponível por um ano, para todos os ex-
perimentos que fossem realizados. Seu recrutamento para este 
estudo se deveu ao fato do mesmo ter uma seqüela de um tiro 
acidental, permitiu a observação do interior de seu estômago. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, a medicina viveu o 
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período tenebroso das atrocidades praticadas por médicos na-
zistas, que, em nome da ciência, realizaram as mais diversas 
brutalidades sem óbvia autorização prévia e sob coerção para 
realização de suas experiências. O resultado final de todo este 
vergonhoso período culminou na absoluta motivação e neces-
sidade para a elaboração do conjunto de preceitos éticos para 
a pesquisa clínica, pertencentes ao conhecido Código de Nu-
remberg3. De acordo com o Código de Nuremberg, “o consen-
timento voluntário do ser humano é absolutamente essencial”. 
Fica desta forma claramente definida a necessidade de que su-
jeito de pesquisa que será submetido ao experimento deve ser 
legalmente capaz de dar consentimento; essas pessoas devem 
exercer o livre direito de escolha sem qualquer intervenção de 
elementos de força, fraude, mentira, coação, astúcia ou outra 
forma de restrição posterior; devem ter conhecimento suficien-
te do assunto em estudo para tomarem uma decisão. Esse últi-
mo aspecto exige que sejam explicados às pessoas a natureza, 
a duração e o propósito do experimento; os métodos segundo 
os quais será conduzido; as inconveniências e os riscos espera-
dos; os efeitos sobre a saúde ou sobre a pessoa do participante, 
que eventualmente possam ocorrer, devido à sua participação 
no experimento. O dever e a responsabilidade de garantir a 
qualidade do consentimento repousam sobre o pesquisador 
que inicia ou dirige um experimento ou se compromete nele. 
São deveres e responsabilidades pessoais que não podem ser 
delegados a outrem impunemente3.

Mesmo após o Código de Nuremberg, nas décadas de 60 
e 70, nos Estados Unidos, alguns experimentos perversos e 
abusivos envolvendo comunidades vulneráveis, tais como mi-
norias étnicas ou pessoas institucionalizadas, foram ainda ex-
tensamente desenvolvidos e difundidos3. Somente cerca de 20 
anos depois da promulgação do Código de Nuremberg, é que 
a possibilidade de mau uso da pesquisa clínica foi considerada 
uma hipótese concreta. 

Nos anos 60, a primeira epidemia da síndrome de Talido-
mida, que assolou inicialmente a Europa Ocidental e que, em 
seguida, atingiu centenas de mulheres norte-americanas que se 
submetiam a ensaios clínicos para a liberação nacional, im-
pressionou a opinião pública, fazendo com que as entidades de 
controle de medicamentos passassem a considerar não apenas 
o teste de eficácia das drogas, mas, principalmente, a segurança 
de prescrevê-las para determinadas populações. Calcula-se que 
mais de 20.000 mulheres, dentre elas 3.750 em idade reprodu-
tiva, foram submetidas a este teste de eficácia da talidomida 
nos Estados Unidos, e muitas delas sequer sabiam que estavam 
participando de experimentos e, tampouco, tinham consentido 
serem sujeitos de pesquisa3.

Em 1964, a Associação Médica Mundial (AMM) duran-
te a 18ª Assembléia Geral em Helsinque, Finlândia, instituiu 
a Declaração de Helsinque, um documento isento de poderes 
legais ou normativos, mas que, pelo consenso conquistado, é 
a referência ética mais importante para a regulamentação de 
pesquisas médicas envolvendo seres humanos3,4 ; suas emen-

das seqüenciais foram:
- 29ª Assembléia Geral da Associação Médica Mundial, 

Tóquio, Japão em outubro de 1975;
- 35ª Assembléia Geral da Associação Médica Mundial, 

Veneza, Itália, outubro de 1983;
- 41ª Assembléia Geral da Associação Médica Mundial, 

Hong Kong, setembro de 1989;
- 48ª Assembléia Geral da Associação Médica Mundial, 

Oeste de Somerset, República da África do Sul, outubro 
1996;

- 52ª Assembléia Geral da Associação Médica Mundial, 
Edimburgo, Escócia, outubro de 2000.

De acordo com a Declaração de Helsinque, a pesquisa clí-
nica é restrita por padrões éticos que promovem o respeito por 
todos os seres humanos e protegem sua saúde e direitos. Al-
gumas populações de pesquisa são vulneráveis e necessitam 
de proteção especial. É necessária atenção especial, também, 
para aqueles que não podem dar ou recusar o consentimento 
por si próprios, para aqueles que podem ser sujeitos a fornecer 
o consentimento sob coação, para aqueles que não se benefi-
ciarão pessoalmente da pesquisa e para aqueles para os quais a 
pesquisa é associada com precauções4.

Outro grande marco histórico foi a criação do manual para 
Boa Prática Clínica, referente à versão harmonizada tripartite 
(Estados Unidos, Europa e Japão), elaborada pela conferência 
internacional de harmonização em 1996. Segundo este manual, 
as “Boas Práticas Clínicas” são um padrão de qualidade cien-
tífica e ética internacional para o desenho, condução, registro 
e relato de estudos que envolvam a participação de seres hu-
manos. A aderência a este padrão assegura a garantia pública 
de que os direitos, a segurança e o bem-estar dos pacientes 
participantes destes estudos estão protegidos, consistentes com 
os princípios que têm sua origem na Declaração de Helsinque, 
bem como a credibilidade dos dados do estudo clínico”5.

No mesmo ano, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) 
atrelado ao Ministério da Saúde (MS) publicou a Resolução 
196/96CNS/MS, a qual relata que “o respeito devido à digni-
dade humana exige que toda pesquisa se processe após consen-
timento livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos 
que por si e/ou por seus representantes legais manifestem a sua 
anuência à participação na pesquisa”1.

Pesquisa clínica e TCLE em medicina de urgência
Atualmente, há grande discussão sobre a aplicação de 

TCLE em pacientes que se encontram em situações de urgên-
cia/ emergência. Nesses casos, alguns pontos devem ser con-
siderados como:

- O paciente em situação real de urgência/emergência não 
tem capacidade de fornecer seu consentimento de forma livre e 
esclarecido, como orientado nas resoluções e normas nacionais 
e internacionais3.

- A explicação do Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido requer tempo, que em situações de urgência/emergên-
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cia, é fundamental para ações que efetivamente salvem a vida 
do paciente. 

De acordo com os princípios éticos da Declaração de Hel-
sinque, “pesquisas com indivíduos dos quais não é possível 
obter consentimento, incluindo consentimento por procuração 
ou superior, deverão ser realizadas apenas se a condição física/
mental que impede a obtenção do consentimento informado, 
seja uma característica necessária para a população da pesqui-
sa.” As razões específicas para envolver sujeitos de pesquisa 
com uma condição que os torna incapazes de fornecer o con-
sentimento informado, devem estar declaradas no protocolo 
experimental, para consideração e aprovação pelo Comitê de 
Ética. O protocolo deve declarar que o consentimento para per-
manecer na pesquisa deve ser obtido o mais rápido possível, do 
indivíduo ou representante legalmente autorizado5.

A autonomia do paciente deve ser protegida pelo pesquisa-
dor em qualquer circunstância, sendo que nos casos de emer-
gência médica, a equipe deve sempre levar em consideração 
o risco-benefício do protocolo proposto, antes de cogitar a hi-
pótese de inclusão do paciente no estudo. Nos casos em que a 
equipe considerou maior benefício do que risco ao paciente, 
outras formas de consentimento devem ser consideradas4.

Uma destas formas seria a transmissão do consentimento 
a uma pessoa responsável pelo paciente4. Em concordância, a 
legislação britânica orienta que em casos em que não é possí-
vel o fornecimento do TCLE pelo paciente, um representante 
legal pode consentir a participação do paciente na pesquisa e, 
posteriormente em situação não emergencial, o paciente deve 
fornecer seu próprio consentimento6.

Nos Estados Unidos, em 1995, foi publicado um consenso 
de pesquisa em emergência e, no ano seguinte, a administração 
federal publicou uma série de normas (21 CFR 50.24 denomi-
nada de Regra Final), que permite a inclusão de pacientes em 
estudos clínicos de emergência sem o consentimento prévio, 
desde que o Comitê de Ética em Pesquisa aprove esta condi-
ção6.

Na Europa, a discussão de consentimento em pesquisas 
envolvendo situações de emergência, permanece abrangente e 
complicada. A diretriz de 2001/CE tentou considerar todas as 
especificidades da situação de urgência/ emergência, entretan-
to não informou nenhuma exceção à aplicação do TCLE nesta 
condição, o que resultou manifestações ruidosas por parte dos 
médicos intensivistas e de emergencistas, alertando para o fato 
de que a pesquisa acadêmica nestas áreas poderia ficar seria-
mente comprometida6.

A concessão do TCLE em situações de urgência/emergên-
cia é sempre uma solução temporária. A maioria das legislações 
atualmente, prescreve que o consentimento do paciente pode 
ser prorrogado, para o momento em que o paciente apresente 
retorno da capacidade cognitiva ao normal, ou transferida a um 
representante legal, quando o mesmo for identificado, sendo 
que o conceito de representante legal depende da legislação de 

cada país7.
Vamos a um exemplo prático: estudo randomizado que 

testa uma nova manobra de ressuscitação cardiopulmonar vs 
a conduta padrão. Como o critério de inclusão consiste em o 
paciente estar em parada cardiorrespiratória, a abordagem de-
verá ser feita com familiar ou representante legal do paciente. 
O familiar assinará o TCLE em duas vias, permanecendo com 
uma via e a outra fica com o pesquisador. Caso o paciente evo-
lua com estabilização do quadro e, assim que este estiver em 
condições adequadas, o pesquisador deverá abordar o paciente 
e o mesmo assinará um novo TCLE com a data atual, recon-
sentindo sua continuidade no estudo. Os dois TCLE deverão 
ser arquivados pelo pesquisador. Se o paciente evoluir a óbito, 
o pesquisador permanece somente com o TCLE assinado pelo 
familiar7,8.

É importante ressaltar que todos esses procedimentos de-
vem estar no projeto de pesquisa e ser aprovados pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa.

Em se tratando de estudos observacionais como registros, 
particularmente se retrospectivos, o pesquisador poderá soli-
citar permissão ao Comitê de Ética para coleta de dados dos 
pacientes que já evoluíram a óbito dispensando a obtenção de 
TCLE com familiares, sendo que para aqueles que sobrevive-
ram, a abordagem e a coleta do TCLE pode ser efetuada como 
de rotina9,10.

CONCLUsÃO

A pesquisa clínica em situações reais de urgência/emer-
gência pode ser procedida, desde que o Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido seja transferido a um representante 
legal do paciente e, posteriormente, em uma situação não mais 
emergencial, o paciente forneça seu próprio consentimento.

Além disso, o Comitê de Ética em Pesquisa deve estar cien-
te e aprovar tanto o protocolo como a forma de abordagem e 
consentimento da pesquisa.

É importante ressaltar que a segurança do paciente tem de 
ser considerada prioridade em qualquer circunstância e, por 
essa razão, o pesquisador deve se conscientizar e avaliar o ris-
co vs benefício do protocolo antes de realizá-lo.

Por fim, os resultados de estudos clínicos realizados sob 
ótica ética e boas práticas clínicas permitem alcançar avanço 
nas ciências da saúde e melhorias nas práticas clínicas. 
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