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RESUMO 
 

SABINO DE FREITAS, M. A. Bioética e direito no sistema de saúde brasileiro: 

a prática do consentimento informado nos cenários da oncologia de um hospital 

do SUS e um particular. 2017. 150 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Saúde 

Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Trata-se de pesquisa quali-quantitativa que envolve observação participante, aná-

lise de documentos e realização de entrevistas com usuários de um hospital do 

SUS e um particular. O foco da investigação é o consentimento informado na as-

sistência à saúde, entendido como o processo decisório compartilhado no qual há 

troca de informações, impressões e valores entre os usuários do serviço e os pro-

fissionais de saúde. Objetivou-se verificar sua prática no sistema de saúde brasi-

leiro, com recorte para a área da oncologia. Para a análise estatística, as variá-

veis categóricas foram avaliadas por meio do teste exato de Fisher e, as variáveis 

numéricas, comparadas utilizando o teste t, com nível de significância de 5%. 

Quanto aos termos de consentimento, os testes de Flesch e Flesch-Kincaid apon-

taram legibilidade inadequada segundo padrões internacionais, bem como diante 

dos níveis educacionais de fato encontrados nos hospitais. Mais de 70% dos en-

trevistados do SUS não tinham escolaridade compatível com a exigida para a lei-

tura dos documentos. Apesar de a quase totalidade dos usuários dos hospitais ter 

relatado satisfação com as informações recebidas sobre o procedimento que iria 

realizar, apenas 58% souberam elencar ao menos um risco relacionado ao mes-

mo. Conforme o esperado, houve associação entre nível educacional e renda dos 

usuários com a compreensão de riscos dos procedimentos. Mesmo que não se 

tenha notícia da variável renda ter sido considerada em estudos anteriores, por 

meio de regressão logística múltipla, observou-se que teve peso muito maior do 

que a escolaridade em predizer a chance de a pessoa citar um dos riscos do pro-

cedimento, embora ambos os fatores sejam preditores independentes. Não houve 

relação entre a compreensão de riscos e se o hospital era SUS ou particular, e 

nem em relação ao tempo de tratamento. Diferentemente de pesquisas em outros 

países, tampouco houve associação entre nível educacional e leitura do termo de 

consentimento. Entretanto, quando foi o médico, dentre os profissionais de saúde, 

quem entregou o termo, este foi mais lido pelos usuários. Houve associação entre 
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o usuário estar no hospital particular e acreditar que o termo de consentimento 

serve para proteger os médicos, em contraposição a servir à sua própria garantia. 

Pela análise qualitativa, os usuários do SUS tiveram maior habilidade que o espe-

rado na compreensão do diagnóstico e histórico da doença. Acredita-se que o 

bom acolhimento conseguiu superar em parte o nível educacional e de renda que 

foram detectados como barreiras ao entendimento das informações, de forma que 

a humanização da saúde parece impactar positivamente na compreensão das 

informações pelos usuários. Contudo, em ambos os hospitais, apesar de conse-

guirem relatar bem os procedimentos pretéritos e futuros, muitos usuários pareci-

am não saber se contextualizar em seus tratamentos e nem entender os motivos 

e objetivos dos procedimentos realizados. Em geral, tanto usuários como profissi-

onais mostraram não entender o que é o consentimento informado e a diferença 

deste para os termos de consentimento, comumente tratados como mera buro-

cracia jurídica. Tudo isso pode estar prejudicando os objetivos do consentimento 

informado e são questões que necessitam ser repensadas no sistema de saúde. 

 

Palavras-chave: Bioética; Consentimento Livre e Esclarecido; Direitos do Pacien-

te; Direito Sanitário; Sistemas de Saúde. 
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ABSTRACT 
 

SABINO DE FREITAS, M. A. Bioethics and Law in the Brazilian Health Sys-
tem: informed consent practice within the oncology setting in a SUS and in a pri-

vate hospital. 2017. 150 p. Ph.D. Thesis – Public Health Faculty, University of São 

Paulo, São Paulo, 2017. 

 

This qualitative-quantitative research includes participant observation, document 

analysis, and interviews with users from both SUS and private hospitals. It focuses 

the informed consent in the health care, understood as the shared decision-

making process in which information, opinions, and values are exchanged be-

tween the service users and their health professionals. The goal is to analyze the 

practice of the informed consent within the Brazilian Health System’s oncology 

field. The evaluations of categorical variables associations used the Fisher's exact 

test, while the numerical variables were compared through a t-test, at the 5% sig-

nificance level. Through Flesch and Flesch-Kincaid methods, it was found that the 

hospital’s informed consent terms are of inadequate readability according to inter-

national standards, and also inappropriate compared to the actual users’ literacy 

level: more than 70% of the SUS interviewees do not match the required literacy 

standard for comprehending the documents. In addition, although almost all users 

reported satisfaction with the information they received about their procedure, only 

58% were able to name at least one related risk. As expected, there was an asso-

ciation between the educational and income levels of the participants and their 

ability to understand the risks of a medical procedure. It is noteworthy that previ-

ous studies, both national and foreign, do not seem to have considered income 

level as a variable. Although both factors were independent predictors, multiple 

logistic regressions showed that income level had a greater weight than educa-

tional level in predicting a person's chance of citing one of the procedural risks. 

Additionally, no matter the timing of the treatment, there was no relation between 

knowledge of risks and whether the hospital is SUS or private. Unlike results found 

in other countries, there appears to be no association between educational level 

and the reading of consent terms. Nevertheless, when the doctor is the health pro-

fessional who applies the term, it is read more often by the users. The research 

demonstrated that there was an association between the user being in the private 
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hospital and believing that the consent term exists to protect the rights of the doc-

tor instead of their rights as health service users. Through qualitative analysis, this 

study found that the SUS hospital users had greater ability than expected to un-

derstand disease diagnosis and history. The hospital’s effective patient care ap-

pears to have partly overcome the educational barrier that often prevents patients 

from understanding diagnostic and medical procedures information, so that hu-

manization of healthcare seems to have a positive impact on users’ understanding 

of information. Despite of both hospitals users satisfactorily report past and future 

procedures, several of them appear not to contextualize their treatments either 

understand the performed procedures reasons and objectives. In general, users 

and health professionals in both hospitals do not seem to understand the informed 

consent concept, neither the difference between informed consent and informed 

consent terms, generally seen as mere legal bureaucracy. All of these issues may 

jeopardize the goals of informed consent, if they are not addressed properly at the 

health care. 

 

Keywords: Bioethics; Informed Consent; Patient Rights; Health Law; Health Sys-

tems. 
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“Nascer e morrer é... Viver é um malabarismo. [...] A vida é uma 
internet, você tem que estar sempre em boa frequência, senão 
você se desconecta, piora, se deprime. Todo mundo vai morrer 

um dia. Posso estar com esse problema e não morrer dele. Você 
está aqui para evoluir. A graça da vida é essa incerteza, a surpre-

sa. A gente tem que pensar no hoje, amanhã é outro dia. Mas com 
equilíbrio. [...] Câncer é mágoa. E eu sei o que foi. [...] Eu era mui-
to egoísta. [...] Foi a época que mais evoluí espiritualmente. Você 
começa a separar quem eram as pessoas. [...] eu tô feliz, não tô 

infeliz com a situação. Me sinto privilegiada de ser informada e 
poder tratar. Eu morei num lugar que lavavam cateter na torneira e 

o povo tinha malária. Eu sei o que é miséria, eu morei lá. Eu sou
privilegiada. [...] Meu marido era francês. Atualmente, sou avó, do 

lar, ensino minha netinha a fazer pães. Moro sozinha com uma 
funcionária e uma tartaruga num apartamento de 500 m². Eu te-

nho uma tartaruga que era da minha sogra, trouxe no avião numa 
sacola, que na época não tinha dessas coisas. O nome dela é So-

phie, falo com ela em francês” (usuária do hospital particular, 
apresentando suas convicções de vida). 

“Sou do lar, depois da doença. Antes era secretária de uma fábri-
ca de doce. Tenho câncer há 16 anos [...] oncogenético, nasci 

com a doença. [...] O meu começou com 32 anos. [...] Já fiz 21 ci-
rurgias [...] Não precisei fazer quimio e nem rádio porque é onco-

genético. No final de 2013, [...] fiquei na UTI. Não lembro de nada. 
Fiz a cirurgia. Na mesma semana, tive que fazer a quarta cirurgia, 

que eu tinha 2% de chance. Arrancaram todos os dentes – para 
entubar, tinha cárie, prá não dar infecção –, arrancaram a vesícula 
e uma parte do pâncreas e do intestino também. O pessoal da mi-

nha cidade deu os dentes. A cidade é maravilhosa! Na minha ci-
dade, deram terapia, fisioterapia. Aí venho nas prevenções e aí na 
colonoscopia tiraram dois pólipos de alto grau, seis meses depois 
daquela cirurgia. Aí agora tá fazendo mais acompanhamento. Ho-

je digestivo alto deu que tá tudo bem. Mas tem um carocinho na ti-
reóide. Dizem também que posso estar com algo no rim, não sa-

bem se é pedrinha ou tumorzinho. [...] Já tenho certeza que no dia 
dois de outubro vai ter outro pólipo no intestino, porque tô sentindo 
a dorzinha. [...] Eu gostei que antes de fazer a cirurgia eles me en-
trevistaram prá saber quem eu era [...]. Só tenho que agradecer a 

Deus! E o que puder doar... Minha cidade doa, minhas irmãs... [...] 
Esse hospital não pode fechar! O povo é muito atencioso. Por 

anos não gastar um centavo!” (usuária do hospital do SUS, apre-
sentando a si própria e alegremente contanto como lida com a do-

ença que não terá fim). 

INTRODUÇÃO 

Em quase um ano de coleta de dados, acompanhei o cotidiano da on-

cologia de um hospital ligado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e um particular. 

Foram 105 entrevistas com usuários dos hospitais e análise de centenas de do-
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cumentos médicos. Colhi uma profusão de dados de enorme riqueza. Mas, além 

da obtenção de dados, todo o processo envolveu enorme aprendizado e um cres-

cimento pessoal incomensurável. 

A pesquisa trata do consentimento informado, que representa grande 

mudança de paradigma na assistência à saúde. Por meio dele, o antes denomi-

nado “paciente” ganha voz, história, necessidades que vão além de remédios. 

Humaniza-se, deixando a condição de objeto de análise para se transformar em 

verdadeiro sujeito de direitos. Na outra ponta, o profissional de saúde também se 

torna mais humano, saindo da fria condição de mera boca que transmite conhe-

cimentos técnicos precisos. A medicina se humaniza: é tão imperfeita e maravi-

lhosa como os sujeitos que a constroem. Ademais, o conceito de saúde se modifi-

cou da mera ausência de doenças para o desejo de um bem-estar holístico, que 

considera as pessoas em sua humanidade: os corpos não se dissociam de seu 

estado psíquico e nem do contexto social onde vivem as pessoas. 

As entrevistadas da epígrafe acima, bem como muitos outros usuários 

dos serviços de saúde, relatam grande satisfação com essa prática de serem in-

formados, de terem espaço para mostrar suas concepções de vida e de os profis-

sionais quererem saber quem são e não apenas quais sintomas de doença apre-

sentam. 

Entretanto, o consentimento informado ainda desafia as realidades tan-

to da medicina quanto do direito e várias dúvidas o cercam, inclusive sobre como 

o direito poderia dar-lhe mais efetividade. E temos poucas notícias de como vem 

ocorrendo na prática no Brasil. O objetivo deste estudo, então, é compreender a 

prática do consentimento informado na assistência à saúde dentro do contexto do 

sistema de saúde brasileiro, com recorte para a área de oncologia. 

Para analisar sua concretude, é preciso primeiro entender o que é o 

consentimento informado e a teoria ética que o embasa, tarefa à qual se dedicou 

a primeira parte deste trabalho. E como se trata de observação no contexto do 

país, estudei também como essa teoria está sendo aplicada no Brasil. Depois de 

verificar incorreções na compreensão da teoria, não era difícil imaginar que a sua 

materialidade também estaria eivada pela mesma falta de entendimento. Prosse-

gui em revisões bibliográficas, para localizar esta pesquisa no estado da arte. Os 

capítulos que se seguem versam sobre a pesquisa de campo, os dados obtidos e 

as impressões adquiridas. 
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De fato, percebe-se que “muito frequentemente, os profissionais consi-

deram o consentimento informado como um requerimento legal, e não um facilita-

dor para a autonomia do sujeito” (MENEGUIN et al., 2010, p. 8). Coerentemente 

com essa postura, os usuários também tratam os termos de consentimento 

(TCLE) como mera burocracia jurídica. Os tribunais, por sua vez, parecem não 

saber bem o que desejam dos TCLE. E é grande a confusão acerca do conceito 

do consentimento informado e o objetivo dos termos de consentimento. 

Como se não bastasse, nosso país padece de profundas e múltiplas 

desigualdades, das quais a dimensão monetária é apenas uma faceta de fenô-

meno extremamente complexo (ARRETCHE, 2015). E o consentimento informado 

não ocorre de maneira uniforme em meio a essas desigualdades. De um lado, 

esta pesquisa verificou que pessoas que estão no hospital particular tendem a 

enxergar o TCLE como instrumento de proteção aos médicos, associação que 

não foi encontrada via entrevistas a usuários do hospital do SUS e análise estatís-

tica dos dados. De outro, a compreensão por parte dos usuários sobre os riscos 

dos procedimentos foi associada ao seu nível educacional e renda, sendo de mais 

forte relação com a renda. Por meio da aplicação de testes de legibilidade aos 

TCLE assinados nos hospitais, aferiu-se que mais de 70% dos entrevistados no 

hospital do SUS não poderiam compreender as informações escritas por não al-

cançarem o nível de escolaridade exigido para a leitura dos documentos. O hospi-

tal particular também não se furtou de ter seus TCLE considerados como de legi-

bilidade inadequada conforme padrões internacionais validados para o Brasil. 

No entanto, há instrumentos jurídicos em aplicação em outros países 

que pesquisas demonstram serem capazes de facilitar o consentimento informa-

do. A literatura também noticia práticas para melhorar a capacidade dos usuários 

para a participação na tomada de decisões em saúde. Há amplo espaço e de-

manda por mais pesquisas e o direito pode ter papel importante não só no emba-

samento da relevância do consentimento informado, mas também na sua efetiva-

ção. 
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“E EU quero EU decidir sobre mim, não o meu acompanhante. O 
acompanhante pode pensar que vou passar risco, mas EU quero 
poder falar NÃO. Meu cunhado falou que não queria mais tratar o 

câncer, que já não tinha mais jeito, era só queimar dinheiro. Ele 
gastou milhões. [...] Quando falam de vida, a família, pode falar 
qualquer asneira que pagam. É exploração numa hora que nin-

guém pode dizer não!” 
(usuária do hospital particular, sobre a tomada de decisões). 

 

“Eu chego em casa e quero mostrar para meus filhos os resulta-
dos [dos exames] e queria que os médicos explicassem melhor 
para mim porque meus filhos não me acompanham. O médico 

podia explicar onde é o pâncreas” 
(usuária do hospital do SUS, ponderando sobre a falta de uma in-

formação muito importante!). 
 

 
1 NOÇÕES PRELIMINARES: BASES DO CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

1.1 Conceito e fundamentos 
 

Na assistência à saúde, o consentimento informado é o necessário pro-

cesso decisório compartilhado no qual há troca de informações, impressões e va-

lores entre as pessoas usuárias do serviço e os profissionais de saúde (RAGAZ-

ZO, 2007; PRESIDENT’S COMMISSION FOR THE STUDY OF ETHICAL PRO-

BLEMS IN MEDICINE AND BIOMEDICAL AND BEHAVIORAL RESEARCH, 

1982). Ou seja, não se trata apenas do ato de consentir ou dissentir, mas abrange 

todo um processo na relação usuário-profissionais de trocas entre sujeitos, que 

envolve o compartilhamento de informações, opiniões, dúvidas e sentimentos, 

sempre visando o melhor para o usuário. Engloba também uma série de direitos e 

práticas, dentre os quais o direito à informação. Por fim, é necessário em virtude 

de preceitos éticos e jurídicos que guiam a prática clínica, que o consideram como 

direito do usuário e dever dos profissionais de saúde; e, também, de acordo com 

as concepções de medicina compartilhada e humanização da saúde, que confe-

rem, o quanto possível, posição ativa às pessoas no processo de tomada de deci-

sões. A seguir, passo ao desenvolvimento desses itens. 

Em primeiro lugar, a etimologia, ao estudar a origem das palavras e ex-

plorar seu conteúdo por meio dos elementos que as constituem, auxilia no escla-

recimento do significado da palavra “consentir”. O Dicionário Etimológico da Lín-

gua Portuguesa (CUNHA, 1986) informa que o verbo consentir vem do latim con-
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sentire. Por sua vez, o dicionário de latim (REZENDE; BIANCHET, 2014) mostra 

que consentire é o infinitivo presente do verbo flexionado em primeira pessoa do 

singular do presente do indicativo como consentio. Para consentio e suas várias 

formas, o mesmo dicionário traz o seguinte significado: 
Consentio,-is,-re,-sensi,-sensum. (cumsentium). Ser da mes-
ma opinião, estar de acordo com. Entender-se, conformar-se [...] 
Decidir unanimemente. Consentir (REZENDE; BIANCHET, 2014, 
p. 79, grifos dos autores). 
 

O substantivo seguinte relacionado ao verbo, obtido do latim consen-

sus, aprofunda o entendimento do termo:  
Consensus,-us, (m). (cum-sentio). Conformidade de sentimen-
tos, acordo, anuência. União, anuência por unanimidade. Con-
senso [...] (REZENDE; BIANCHET, 2014, p. 79, grifos dos auto-
res). 
 

Observo que o verbete acima destaca que a palavra é formada pela 

junção de “cum” e “sentio”. A primeira partícula quer dizer “com, em companhia 

de, juntamente com” (REZENDE; BIANCHET, 2014, p. 90). Já “sentio” tem como 

possíveis significados tanto “discernir através dos sentidos, sentir, ouvir, ver, per-

ceber” como “pensar, julgar, opinar, imaginar, supor. Votar, decretar, decidir, dar 

parecer” (REZENDE; BIANCHET, 2014, p. 382). Ou seja, “cum-sentio” se refere à 

decisão tomada em conjunto, ou ao discernir pelos sentidos, ver, ouvir, perceber, 

conhecer, juntamente com o outro. 

Desse modo, em interpretação conjunta dos achados acima, posso di-

zer, já de início, que a genuína ratio da palavra “consentimento” pressupõe o 

“com” – inclusive o antepõe ao “sentio”, ao ato de sentir, julgar e decidir. Logo, a 

palavra escolhida para expressar a ideia já afirma a necessidade desse encontro 

de vontades e de entendimentos, e nos remete a decisões conjuntas, consensu-

ais. Lembra, ainda, da intrínseca percepção pelos sentidos, como o ver e o ouvir 

reciprocamente, de forma a “sentir junto”. Preliminarmente, então, já temos que a 

própria palavra “consentir” nos indica que estamos lidando com apreciações e 

decisões conjuntas, nunca isoladas ou solitárias. 

Retornando ao consentimento informado, volto a ressaltar que se trata 

de um processo de tomada de decisões compartilhadas. Assim, não estamos nem 

no terreno do paternalismo médico – conforme visão mais tradicional da assistên-

cia à saúde – e nem no da total soberania dos usuários, que dirigiriam os profissi-

onais de saúde como se seus serviçais fossem. Esses modelos de extremo termi-
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nam por conferir autoridade da tomada de decisões a apenas um dos lados da 

relação usuários-profissionais (PRESIDENT’S COMMISSION FOR THE STUDY 

OF ETHICAL PROBLEMS IN MEDICINE AND BIOMEDICAL AND BEHAVIORAL 

RESEARCH, 1982). E o que se deseja não são decisões fundadas em simples 

autoridade, mas processos decisórios baseados na participação mútua, na comu-

nicação e no respeito recíproco, onde todos os sujeitos tenham voz ativa. A base 

do consentimento informado é o diálogo. 

Entretanto, como as implicações dessas escolhas impactam a pessoa, 

vida e corpo do usuário, as decisões devem ser tomadas primordialmente obser-

vando o seu conjunto valorativo. Esse conjunto varia de pessoa para pessoa e 

pode não coincidir com o do profissional de saúde, que tem que ter cuidado para 

não acabar impondo seus valores individuais, sociais e religiosos ao outro. Afinal, 

o foco da assistência é a pessoa assistida e sob a sua lente de valores devem ser 

determinados quais são os melhores procedimentos e tratamentos. 

Juridicamente, o consentimento informado implica manifestação de di-

reitos da personalidade. Aliás, há o próprio direito de decisão sobre o tratamento 

de saúde, que já é um direito da personalidade (PRATA, 2017). E as noções de 

“bem” e de “boa vida” são individuais na concretização dos direitos da personali-

dade (STANCIOLI, 2010), que são personalíssimos, referentes a cada pessoa e 

exercíveis apenas por ela. Além disso, na história do desenvolvimento da bioética, 

o consentimento informado representa grande conquista pelo respeito à autono-

mia das pessoas. Tudo isso demonstra que, a despeito de o processo decisório 

ser compartilhado, as escolhas devem expressar sempre a busca do melhor para 

o usuário segundo a sua forma de ver o mundo. Esse assunto, em relação às su-

as bases no direito e na bioética, será adensado nos próximos itens. Desde já, 

por certo se vislumbra no consentimento informado o melhor paradigma ético-

jurídico para a prática clínica na relação usuários-profissionais de saúde.  

Importante também mencionar que, além de resguardar direitos do 

usuário, o consentimento informado contribui até mesmo para a obtenção de me-

lhores resultados terapêuticos (CAPRARA; RODRIGUES, 2004; JONSEN; SIE-

GLER; WINSLADE, 2010). Isso porque, sob suas referências, as pessoas se sen-

tem mais respeitadas, participam da construção e condução do seu tratamento ou 

cuidado, o compreendem melhor e acreditam mais nele. Então, tendem a aderir 

melhor à terapêutica ou procedimentos propostos e ainda estabelecem maior re-
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lação de confiança com os profissionais. E essa relação de confiança é de suma 

importância ao consentimento informado. 

Contudo, o mais importante talvez seja a geração de bem-estar para os 

envolvidos, que contribui tanto para a melhora de sintomas negativos no usuário, 

como para a humanização da saúde. Aliás, o próprio bem-estar e um melhor equi-

líbrio entre o interior da pessoa e o ambiente que a cerca (DALLARI, 1998) já sig-

nificam melhor condição de saúde. Isso de acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), segundo a qual “a saúde é um estado de completo bem-estar físi-

co, mental e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade” 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006, tradução nossa). 

Quanto à humanização da saúde, conforme o Ministério da Saúde 

(MS), trata-se de estratégia de interferência no processo de produção de saúde 

que investe nos sujeitos envolvidos, transformando-os em protagonistas desse 

processo, com o objetivo de melhorar a qualidade da atenção (BRASIL, 2004). 

Ela se refere tanto à relação dos profissionais com os usuários (acolhimento), 

como da entre os profissionais e as instituições de saúde (co-gestão) e de todos 

esses atores com o SUS (por meio do controle social). Suas bases estão no diá-

logo entre todos os envolvidos no processo de produção de saúde – não à toa, é 

o diálogo a mesma base estrutural do consentimento informado. Conforme os 

preceitos da humanização da saúde, de um lado, o usuário se sente mais acolhi-

do ao ter espaço para se expressar e ter suas opiniões e particularidades levadas 

em conta. De outro, o profissional só pode prestar bom acolhimento se também 

se sentir acolhido e respeitado, tanto na relação com o usuário, como dentro da 

instituição. E o MS entendeu que, à semelhança da relação usuário-profissionais, 

o verdadeiro acolhimento do profissional na instituição se dá quando ele tem voz 

ativa e percebe que participa da mesma. Então, a humanização da saúde com-

preende a humanização do trabalho. Por fim, todos se sentem inseridos no siste-

ma de saúde na medida em que se comunicam, fiscalizam e se relacionam com o 

sistema como algo presente.  

Está claro que o MS adotou o paradigma do consentimento informado, 

internalizando-o em sua política, pois é o modelo decisório que se apóia exata-

mente no diálogo e trocas mútuas entre usuários e profissionais. Não há que se 

falar em humanização da saúde sem pressupor o consentimento informado, de 

forma que, se aquela é almejada na estruturação e prática da atenção à saúde, 
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conclui-se que o consentimento informado é necessário também sob a perspecti-

va de se consolidar uma estratégia de saúde humanizada. 

Mais uma prova do reconhecimento do consentimento informado como 

paradigma de melhor prática na relação usuários-profissionais de saúde é o fato 

de que direitos a ele relacionados encontram previsão expressa em diversos tra-

tados e documentos internacionais, tais como: o Código de Nuremberg, a Decla-

ração dos Direitos do Homem, a Declaração de Helsinque, o Acordo Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos, as Propostas de Diretrizes Éticas Internacionais 

para Pesquisas Biomédicas Envolvendo Seres Humanos e as Diretrizes Interna-

cionais para Revisão Ética de Estudos Epidemiológicos. No Brasil, ele obtém re-

conhecimento formal em leis, diretrizes e programas do Executivo, normas admi-

nistrativas e códigos de ética profissionais. São exemplos: a recente Lei n. 

13.146/15 (autointitulada “estatuto da pessoa com deficiência”), a Lei n. 10.216/01 

(conhecida como “lei da reforma psiquiátrica”) e a Lei n. 9.434/97 (“lei dos trans-

plantes”); a já aludida Política Nacional de Humanização “HumanizaSUS” (BRA-

SIL, 2004), mais as Políticas de Formação e Desenvolvimento para o SUS (BRA-

SIL, 2003a); a recomendação n. 1/16 do Conselho Federal de Medicina (CFM) 

(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2016) e os códigos de ética profissionais 

da área da saúde, como o Código de Ética Médica (CONSELHO FEDERAL DE 

MEDICINA, 2009) e o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CON-

SELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2007). Ainda, considerar “as característi-

cas individuais dos pacientes/clientes e familiares, respeitando suas tradições cul-

turais, preferências e valores” (ONA, 2014, p. 90) é requisito para a acreditação 

de organizações prestadoras de serviços de saúde conforme o Manual Brasileiro 

de Acreditação da Organização Nacional de Acreditação (ONA). 

Em relação à terminologia, nota-se que as resoluções do Conselho Na-

cional de Saúde (CNS) n. 01/88, 196/96 e 466/12, que tratam da ética em pesqui-

sa com seres humanos, utilizaram as denominações “consentimento pós-

informação” e “consentimento livre e esclarecido”. A primeira expressão reforça a 

ideia de que o consentimento exige informação prévia. A segunda, cunhada a par-

tir da expressão francesa consentement éclairé, visa enfatizar a importância de 

esclarecer além de apenas informar e de que o verdadeiro consentimento advém 

de manifestação livre da vontade. Entretanto, opto por utilizar neste trabalho a 

denominação “consentimento informado”, advinda da expressão americana infor-
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med consent, que é a mais tradicional e também mais utilizada no meio jurídico 

(ZANINI, 2011). Isso não significa que se prescinda de manifestação livre e de 

informação prévia com esclarecimento, trata-se apenas de opção terminológica 

que não afeta o conteúdo da designação. 

A esse respeito, decerto que informações vazias de sentido não estão 

em conformidade com o consentimento informado. É necessário que as informa-

ções passadas pela equipe de saúde sejam compreendidas pelo usuário para que 

ele participe mais ativamente do processo de tomada de decisões. Esse é o es-

clarecimento reclamado pelo consentimento informado. 

Para que as decisões sejam livres, além da falta de constrangimentos e 

influências excessivas, o consentimento informado também requer a capacidade 

do usuário para consentir. 

A literatura defende que não se exige nesse caso o mesmo nível de ca-

pacidade necessário para se firmar contratos, por exemplo. Trata-se de uma ca-

pacidade específica para consentir (PEREIRA, 2004; STANCIOLI, 2004), avaliada 

em cada momento, individualmente e sob a máxima de que às pessoas deve ser 

garantido o máximo de participação possível no processo do consentimento in-

formado (PRESIDENT’S COMMISSION FOR THE STUDY OF ETHICAL PRO-

BLEMS IN MEDICINE AND BIOMEDICAL AND BEHAVIORAL RESEARCH, 

1982). Essa premissa deve guiar a prática clínica até mesmo quanto a usuários 

assistidos ou curatelados por responsáveis legais, pois é medida de respeito às 

pessoas. Sempre que possível, os usuários devem ao menos ser ouvidos, ter opi-

niões consideradas e ser informados acerca do seu estado de saúde e sobre os 

procedimentos prováveis e os já realizados (na hipótese de ter havido incapaci-

dade temporária pretérita que impediu a devida troca de informações a seu tem-

po, como em caso em coma, extrema urgência ou crise psiquiátrica). Inclusive, o 

que era apenas decorrência lógica de direitos e postulado ético, recentemente se 

transformou em dispositivo de lei em nosso país, reforçando a garantia do direito 

à participação de pessoas em situação de curatela no consentimento informado 

(art. 12, § 1º, da Lei n. 13.146/15). 

Assim, ao se exigir capacidade para o consentimento informado, não se 

intenciona excluir pessoas desse processo, pelo contrário: a intenção é garantir a 

participação de mais usuários e na maior medida possível, ao mesmo tempo em 

que se cria proteção aos que são totalmente incapazes para eventuais decisões 
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que possam ser tomadas como se capazes fossem – exemplo dessa situação é o 

usuário incapaz não ser identificado como tal pela equipe de saúde porque os 

profissionais tendem a desconfiar da capacidade apenas quando a pessoa expri-

me discordância, deixando de verificar incapacidade ou necessidades especiais 

em usuários passivos e colaborativos (WHITE, 1994; KIM, 2010). 

Também é importante ressaltar que o consentimento informado não se 

confunde com o termo de consentimento informado (TCLE). O termo é apenas o 

documento escrito que pode servir como prova de ter havido o fornecimento de 

informações. Entretanto, primordialmente, o termo se presta a auxiliar no esclare-

cimento, como substrato físico onde constam as informações mais importantes 

que foram tratadas no diálogo entre o usuário e os profissionais de saúde. De fa-

to, há estudos que comprovam que o oferecimento de informações por escrito, 

além das oralmente compartilhadas, é mais efetivo para o esclarecimento das 

pessoas do que apenas o fornecimento de informações orais (MAUFFREY et al., 

2008; LECLERQ et al., 2010).  

A existência de assinatura do usuário no documento não quer dizer que 

realmente houve troca de informações, esclarecimento, respeito a seus valores e 

à sua autonomia, decisões compartilhadas e uma saudável relação com os profis-

sionais de saúde (VEATCH, 2003). Em contrapartida, nem sempre que efetiva-

mente houver consentimento informado haverá termo escrito como suporte ou 

prova. Assim sendo, o termo não é o próprio consentimento, mas apenas um ins-

trumento que se põe a favor deste e que pode servir, colateralmente, como ocasi-

onal meio de prova do fornecimento de informações. 

Outra distinção que importa realçar é a dos conceitos de consentimento 

simples e de consentimento informado. A expressão “consentimento simples” é 

utilizada pela literatura atual para designar a prática do consentimento na saúde 

antes do desenvolvimento do consentimento informado (GRISSO; APPELBAUM, 

1998; KIM, 2010). O consentimento informado, tal qual entendido hoje, foi noção 

construída ao longo do século passado, especialmente com o desenvolvimento da 

bioética nos Estados Unidos (EUA) a partir dos anos 1960-1970. Isso não quer 

dizer que antes desse período não houvesse comunicação na relação entre usuá-

rios e profissionais de saúde ou que se realizassem procedimentos sem qualquer 

autorização das pessoas. Alguma forma de consentimento e de troca de informa-

ções certamente é tão antiga quanto a própria medicina. Mas a forma de tomada 
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de decisões e a concepção da relação médico-paciente diferiam essencialmente. 

Na tradição paternalista, médico-centrada e cientificista da atenção à saúde, onde 

a pessoa enferma era vista como ente passivo (“paciente”) sobre o qual incidiria o 

saber médico, presumia-se que o profissional sempre soubesse o que seria me-

lhor para o usuário. O consentimento era mais próximo de uma simples autoriza-

ção para que fosse ou não executada uma decisão já tomada pelo corpo clínico. 

Não consistia em processo decisório, era apenas um momento pontual de mera 

concordância/discordância. Tampouco se atentava devidamente à livre e esclare-

cida participação. 

O muito citado caso inglês Slater contra Baker e Stapleton, de 1767, ti-

do como o primeiro registro judicial que se tem notícia da exigência do consenti-

mento para um ato médico (BARBOZA, 2012), é um bom exemplo dessa mudan-

ça de paradigma entre o consentimento simples e o informado. Naquela oportuni-

dade, Slater contraiu sérias seqüelas físicas devido a um procedimento cirúrgico 

de alto risco para o qual não deu autorização e tampouco foi informado das pos-

síveis conseqüências. Instado por ação de indenização de Slater contra o médico 

e o hospital onde foi realizado o procedimento, o tribunal deferiu o pedido, justifi-

cando que “é razoável que ao paciente seja dito o que está para ser feito com ele 

[...] para que ele tenha coragem e se coloque numa situação tal que lhe permita 

ser operado” (Apud KIM, 2010, p. 6; BERG et al., 2001, p. 42, tradução nossa).  

Verifica-se que, apesar do ganho de causa ao usuário e do reconheci-

mento da necessidade do seu consentimento, a lógica subjacente à decisão do 

tribunal não é a do consentimento informado. Apenas seria necessário (ou me-

lhor, “razoável”) que se comunicasse a Slater uma decisão já tomada pelos médi-

cos no sentido de submetê-lo a uma cirurgia, que ele apenas tinha que ter cora-

gem de enfrentar. Era o reino do discurso competente, do veredicto dos especia-

listas, do qual o usuário não teria capacidade para participar. A decisão é um ver-

dadeiro espelho da medicina paternalista da época e não da forma de decisões 

compartilhadas que se busca consolidar atualmente. 

Ainda, segundo Kim (2010), que fala do ponto de vista da tradição jurí-

dica anglo-saxã, o consentimento simples não se fundava na obrigação de garan-

tir autonomia à pessoa, pois sua base legal era na common law of battery. A bat-

tery é noção típica daquela tradição e que não ocorre no Brasil. Trata-se de um 

toque indesejado sem justificativa legal, ofensivo, que é tido como ilícito civil e até 
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mesmo criminal (GARNER, 2009). Da mesma forma, a autonomia tem acepção 

diversa nas culturas. Sobretudo nos EUA, por motivos histórico-político-sociais, 

valores como autonomia e liberdade são de importância central para a população 

e guiam várias de suas condutas, raciocínios e normas. Apesar dessas diferenças 

em relação ao Brasil, a observação de Kim interessa para mostrar que na era do 

consentimento simples o foco não era a emancipação e empoderamento dos su-

jeitos, tampouco a vontade de colocá-los em patamar de igualdade de direitos. E, 

no fundo, é o que se busca com o consentimento informado. 

 

1.2 Expressão de direitos da personalidade e defesa de toda a 
sociedade em cada indivíduo 

 

Mencionei no capítulo anterior que a prática do consentimento informa-

do expressa direitos da personalidade, que por sua vez, conferem justificativa 

ainda maior para a defesa do consentimento informado. 

Para elucidar o sentido dos direitos da personalidade, é relevante aten-

tar que a pessoa (natural) é o centro e a razão de ser do direito: ele é feito por ela 

e para ela. Regulando a sociedade, o direito visa, em seu fim último, proteger a 

pessoa e dar-lhe condições para seu desenvolvimento, para a sua realização. 

Então, o direito existe em função da pessoa (BIGOTTE CHORÃO, 1999) e não o 

contrário. 

Por sua vez, a pessoa forma sua essência com base em valores que 

lhe são próprios, de maneira que cada um determina para si quais os valores que 

constituem sua concepção de vida digna, do que considera uma vida boa (PEL-

LUCHON, 2009; SAVULESCU, 2007). A sociedade democrática, com expressão 

na Constituição, garante que as pessoas sejam livres para escolher suas crenças 

e valores e, com base nisso, definir o seu plano de vida em conformidade com o 

que é dignidade e valor para si. Assim, cabe à pessoa “decidir o que é ‘bom’, o 

que é seu ‘bem-estar’, de acordo com valores, expectativas, necessidades, priori-

dades e crenças próprias” (FORTES, 1998, p. 37). Sem essa possibilidade, a 

pessoa não tem como se realizar, desenvolver suas potencialidades e vivenciar 

sua presença no mundo. 

E não só cada indivíduo é livre para determinar o que lhe parece impor-

tante, o que avalia como bom e ruim, mas também para escalonar prioridades e 
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modificar todos esses juízos de valor ao longo da vida. (STANCIOLI, 2010). Isso 

porque a pessoa está sempre em autoconstrução, aprendendo, reavaliando e 

mudando de opiniões à medida que vai experimentando o mundo e estabelecen-

do nele suas relações. Seus valores não são estáticos e nem são definidos em 

um único momento. O auto-estabelecimento desses valores e sua constante revi-

são dão conteúdo às experiências de vida da pessoa e formam mesmo a sua 

própria pessoalidade. 

O reconhecimento dessas possibilidades, desse respeito às pessoas, 

não é apenas um dever ético, mas também jurídico. Afinal, se está na essência da 

pessoa, se constitui o fundamento para sua vida digna, está-se a falar da defesa 

de direitos da personalidade. 

Efetivamente, os direitos da personalidade são “as faculdades jurídicas 

cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim 

seus prolongamentos e projeções” (FRANÇA, 1983, p. 9). Ou, segundo a defini-

ção do jurista Francisco Amaral, “direitos da personalidade são direitos subjetivos 

[...] que têm por objeto os bens e valores essenciais da pessoa, de natureza físi-

ca, moral e intelectual” (AMARAL, 2014, p. 301). Também, lembrando que o étimo 

da palavra pessoa é o verbo latino perso, personare, que significa “máscara de 

teatro” ou “gente com máscara”, Pontes de Miranda afirma que o direito de perso-

nalidade invoca o direito de ser pessoa, de “quem põe a máscara para entrar no 

teatro do mundo” (2000, p. 215). 

E como a pessoa é a razão e o fundamento de todo o ordenamento ju-

rídico, os direitos da personalidade são de importância central no e para a defesa 

do próprio direito. 

São exemplos de direitos da personalidade: o direito à vida, à imagem, 

à integridade física, à autodeterminação, à integridade intelectual (onde se insere 

a liberdade de pensamento), à identidade pessoal, dentre outros (CHINELLATO, 

2011). Lembro que está na essência dos direitos da personalidade que são im-

possíveis de enumerar, isto é, que são de natureza não-taxativa, pois evoluem e 

se especificam conforme o próprio desenvolvimento da pessoa e da sociedade. 

Em suma, é direito intrínseco da pessoa se realizar segundo seus valo-

res, pois se essas escolhas lhe são retiradas, esvazia-se de conteúdo o indivíduo, 

do ser humano que foi transformado em pessoa e em sujeito social. E mais: esva-

zia-se também o próprio direito, pois “o respeito à pessoa humana é [...] o marco 
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jurídico, o suporte inicial que justifica a existência e admite a especificação dos 

demais direitos [...]” (AMARAL, 2009, p. 127), de forma que “a personalidade é o 

ponto de apoio de todos os direitos e obrigações” (PEREIRA, 2015, p. 203-204). 

Daí se justifica a importância jurídica dos direitos da personalidade e da proteção 

à pessoa. 

Com essas noções firmadas, ao se tornar à questão do consentimento 

informado, percebe-se que as possibilidades de escolha e de escalonamento de 

valores realizados pela pessoa têm que encontrar garantia de realização em to-

dos os âmbitos da sua vida – o que não seria diferente na assistência à saúde, 

sob pena de se deteriorar toda a construção do ser humano como pessoa de di-

reitos. Sobretudo porque é na área da saúde que estão em jogo alguns dos valo-

res mais íntimos da pessoa e do seu próprio corpo, por meio do qual ela se reali-

za no mundo. Seu corpo não apenas se relaciona diretamente a direitos da per-

sonalidade – como o direito à imagem, à vida, à integridade e ao próprio corpo – 

mas ele é o próprio espaço de expressão dos valores da pessoa. 

Nesse sentido, garantir que o usuário do serviço de saúde possa ser 

sujeito ativo no consentimento informado é defender tanto a concretização dos 

direitos da personalidade como a sua própria condição de pessoa (PATRÃO NE-

VES, 2004). Além disso, assegurar que o indivíduo possa guiar seu tratamento, 

seu corpo e sua saúde conforme os valores que lhe são essenciais é defender o 

próprio direito. É confirmar também a democracia, pois o próprio corpo é o primei-

ro espaço de soberania de uma pessoa e é por meio dele que se expressa inici-

almente a pluralidade de opiniões na sociedade. De fato, os direitos da personali-

dade são o lócus privilegiado de encontro entre o direito privado e o direito públi-

co, sendo prova disso que encontram grande destaque nos textos constitucionais, 

inclusive acima das previsões de organização do Estado Nacional (AMARAL, 

2014). A sua proteção é, ainda, uma conquista da nossa sociedade (PEREIRA, 

2015). Por isso o consentimento informado não é apenas uma formalidade ou um 

clamor ético. Defendê-lo implica também uma questão política e é garantir os pró-

prios valores que nos tornam a sociedade que escolhemos. Pois falhar em direitos 

individuais, ainda que em casos pontuais de assistência à saúde, é admitir uma 

ruptura na nossa própria concepção de ser humano como pessoa e em todo o 

Estado Democrático de Direito. 
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1.3 Alicerces na bioética: interpretação contextualizada dos 
princípios de ética biomédica ou revisitando a teoria da moralidade comum 
para o Brasil 

 

Em discussões de bioética, muito se fala dos princípios de ética biomé-

dica, quais sejam: i) respeito às pessoas ou autonomia; ii) beneficência/não-

maleficência e iii) justiça. 

A literatura afirma que o consentimento informado exprime o primeiro 

princípio (JONSEN; SIEGLER; WINSLADE, 2010) e até que a prática clínica deve 

se afastar da beneficência/não-maleficência para valorizar a autonomia e o con-

sentimento (FORTES, 1998). Entretanto, defendo que o consentimento informado 

pode e deve se alinhar sistematicamente com todos os princípios. Mas o que são 

esses princípios e como interpretá-los? Para elucidar a questão, é necessário re-

tornar ao contexto no qual foram propostos1. 

A bioética como área de estudos teve forte desenvolvimento nos EUA, 

principalmente durante as turbulentas décadas de 1960-1970 (PATRÃO NEVES, 

2016; ROTHMAN, 2003). A conjuntura destacava a desconfiança com autorida-

des constituídas (sejam políticos, padres, diretores de escolas, administradores 

de instituições manicomiais ou médicos) e a presença de movimentos sociais que 

pleiteavam direitos de minorias, igualdade e maior participação na política e na 

sociedade – como os movimentos estudantis, de negros, homossexuais e mulhe-

res. 

Em meio a esse cenário, o estabelecimento da bioética foi fortemente 

impulsionado por uma série de escândalos (CAPLAN, 2008), que tomavam di-

mensão especial no país em razão de sua atuante mídia científica, ávida por re-

produzir e dar seguimento aos acontecimentos que conferiam audiência (WINS-

TEIN, 1985; CHAIA; TEIXEIRA, 2001). Parte desses escândalos era relacionada 

a desrespeito de direitos humanos básicos em pesquisas científicas; parte envol-

via a crescente desconfiança na forma de tomada de decisões médicas, especi-

almente diante do advento de novas tecnologias, como os equipamentos de diáli-

1 Para mais informações acerca da história do consentimento informado em português, 
vide minha dissertação de mestrado: SABINO DE FREITAS, 2012. Em inglês e em traba-
lho de maior abrangência, a grande referência em história da bioética é do historiador e 
professor da Universidade de Columbia David Rothman: ROTHMAN, 2006. 
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se, as progressivas formas de prolongamento artificial da vida e o sucesso dos 

transplantes. 

A título de exemplo desses escândalos, o caso Tuskegee, divulgado em 

1972, ilustra bem os relacionados à pesquisa clínica. Na ocasião, uma população 

pobre de agricultores negros do Alabama foi submetida por anos a uma pesquisa 

sobre sífilis sem seu conhecimento e deixada sem tratamento para apreciação da 

progressão natural da doença. Já era conhecida a cura e as pessoas acreditavam 

estar recebendo a medicação do governo. Entretanto, eram distribuídas pílulas 

sem medicamento exatamente para que a população em observação não utilizas-

se tratamento algum. A pesquisa contava com financiamento público. 

Já os casos Seattle e Karen Ann Quinlan são amostras marcantes das 

discussões em torno da tomada de decisões médicas com o surgimento das no-

vas tecnologias de prolongamento da vida. No primeiro, que causou revolta ao ser 

veiculado pela revista Life em 1962 (ALEXANDER), um comitê foi formado no 

hospital de Seattle com o objetivo de selecionar quais pessoas iriam realizar he-

modiálise e quais seriam deixadas à morte, pois não havia máquinas de diálise 

suficientes para todos. Para evitar controvérsias, os médicos do hospital convida-

ram a população para formar esse comitê, de forma que o caso se tornou emble-

mático exatamente por ser a primeira experiência em que um comitê leigo tomava 

decisões que tradicionalmente estariam a cargo da medicina. Contudo, polêmica 

ainda maior adveio com a divulgação dos critérios utilizados nessas escolhas, 

que, na falta de parâmetros, iam desde a verificação de dívidas com o Estado até 

a avaliação do caráter da pessoa que necessitava de tratamento. Por sua vez, o 

segundo caso, de 1975, ganhou enorme repercussão em razão da dúvida sobre 

desligar ou não as máquinas que mantinham viva Karen, em estado de coma irre-

versível. A decisão acabou sendo feita por um tribunal, o que foi inédito na época: 

eram juízes em uma corte afastada do hospital tomando decisões médicas. 

Mas, decerto, os escândalos relacionados às pesquisas científicas de-

cepcionaram de forma especial a população, que havia sido posta a acreditar que 

semelhantes atrocidades só teriam ocorrido com os médicos nazistas na Europa – 

de forma que, até então, o Código de Nuremberg (1947) teria obtido aplicação 

quase que apenas para os perdedores da Segunda Guerra Mundial. Esclareço 

que o Código de Nuremberg é tido como o primeiro documento legal a exigir o 

consentimento dos participantes de pesquisa. No entanto, inclusive pela sua natu-
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reza jurídica, não tinha sanções efetivas e foi claramente ignorado mundo afora, 

sob o discurso implícito de que exclusivamente os nazistas haviam faltado com a 

ética em suas pesquisas (JONSEN; JAMETON, 2004; ANNAS; GRODIN, 1992). 

Quando veio a público, sobretudo por meio do artigo de autoria do mé-

dico e professor da Universidade de Harvard Henry Beecher (1966), a notícia de 

que os EUA praticavam pesquisas tão pouco éticas como as dos nazistas, a pres-

são da opinião pública e da mídia foi tamanha que o Congresso Nacional encon-

trou como saída ameaçar cortes orçamentários no National Institutes of Health 

(NIH) e na Food and Drug Administration (FDA). Como resposta, esses órgãos 

criaram as primeiras normas éticas para pesquisas científicas que encontraram 

sanções efetivas e foram realmente aplicadas nas pesquisas do país (ROTHMAN, 

2003). Via NIH, maior financiador público de pesquisas dos EUA e também do 

mundo (NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH), as mudanças significaram que só 

passariam a receber financiamento as pesquisas que demonstrassem ter obtido o 

consentimento de seus participantes e que tivessem passado por análise prévia 

de um comitê de ética, externo aos responsáveis pela pesquisa. De forma seme-

lhante, a FDA só aprovaria medicamentos cujos testes tivessem obedecido a es-

ses mesmos preceitos. 

Capturadas pela necessidade de financiamento e pela possibilidade de 

seus resultados não produzirem produtos viáveis no mercado – o que é extrema-

mente relevante nos EUA, pois a maior parte do financiamento de pesquisa vem 

da iniciativa privada, especialmente da indústria farmacêutica (NELSON, 2011) –, 

as pesquisas foram finalmente forçadas a aderir a esses patamares éticos míni-

mos. É assim que essas normas da FDA e do NIH tiveram impacto de mudanças 

da prática muito mais significativo do que documentos internacionais anteriores, 

como o próprio Código de Nuremberg (ROTHMAN, 2003). É claro que isso não 

significa que os problemas éticos em pesquisa tenham findado por completo, mas 

as sanções do NIH e da FDA certamente foram um grande passo em termos de 

eficácia normativa. E, se tomarmos o dado de que os EUA detêm, sozinhos, o 

maior financiamento de pesquisa na área da saúde no mundo (BURKE; MATLIN, 

2008) e consequentemente dominam a agenda de pesquisas mundial, podemos 

dizer que as novas regras para pesquisa dos EUA impactaram verdadeiramente 

todo o globo. 
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Figura 1 – Gráfico do último levantamento do Fórum Global para Pes-
quisa em Saúde com a distribuição por país do financiamen-
to em pesquisa na área da saúde, mostrando a grande pro-
eminência dos EUA no setor. 

 

 
Fonte: Burke; Matlin (2008). 

 

Em seguida, com o advento das novas tecnologias de prolongamento 

da vida e em especial com o êxito do primeiro transplante de coração em 1967, a 

desconfiança, até então direcionada apenas aos médicos enquanto cientistas, 

passou a atingir também a ainda intocada imagem do médico na assistência à 

saúde (ROTHMAN, 2003). Quebrando com a áurea de que esses profissionais só 

poderiam desejar o melhor às pessoas que atendiam, a mídia passou a questio-

nar os interesses dos médicos nas caríssimas cirurgias de transplantes e a sua 

possível influência na decisão de uma pessoa doar um órgão duplo, ou mesmo no 

salvamento de um indivíduo em estado muito grave que poderia fornecer órgãos 

para transplante (CHABERT-PELTAT; BENSOUSSAN, 1995). Também causou 

enorme mal-estar a mudança do conceito de morte para a morte cerebral, ocorri-

da para viabilizar os transplantes (DEFANTI, 2001) – sob esse novo critério, os 

profissionais não corriam mais risco de serem enquadrados na prática de homicí-
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dio ao realizarem transplantes. E, como o mundo por vezes se assemelha a um 

pequeno salão onde os mesmos cavalheiros apertam-se as mãos, o novo concei-

to de morte foi proposto pelo Comitê de Harvard, presidido por ninguém mais que 

o mesmo anestesiologisa Henry Beecher que poucos anos antes causou furor ao 

alertar toda a mídia para a ocorrência de más práticas éticas em pesquisas. Se 

em 1966 ele apontou falhas éticas de vários de seus colegas médicos-

pesquisadores, ao presidir o Comitê de Harvard, passou a experimentar também 

acusações de falta de ética contra si, por supostamente agir em prol de interesses 

financeiros-utilitaristas (ROTHMAN, 2003). 

Importante mencionar que, a partir do século XIX e, sobretudo após a 

Segunda Guerra, a prática da medicina já havia se afastado muito do cotidiano da 

população. Estão entre as causas desse afastamento: a crescente especialização 

médica, a valorização da meritocracia e da tecnocracia, o fato de o hospital ter se 

tornado o lócus privilegiado do exercício da medicina (e não mais as casas dos 

doentes) e até mesmo que as instituições de saúde se desprenderam de suas 

anteriores raízes comunitárias (ROTHMAN, 2003; FOUCAULT, 2011). Foi assim 

que medicina e o hospital aos poucos foram se tornando cada vez mundos mais 

estranhos à população, o que abriu espaço para que, com a chegada midiática 

dos transplantes e de suas controvérsias, em meio aos já agitados anos 1960-

1970, a desconfiança da sociedade pudesse atingir a historicamente imaculada 

imagem do médico. 

Nesse período, o governo também percebeu o enorme poder advindo 

das tecnologias da área da saúde e resolveu aproveitar o clima de desconfiança 

para entrar oficialmente na discussão sobre a tomada de decisões médicas. Não 

foi, contudo, sem disputas que esse ingresso do Estado no tema ocorreu e sim 

mediante a inauguração de novas querelas de poder. No emblemático ano de 

1968, sob a iniciativa do senador Walter Mondale, o Congresso Nacional estadu-

nidense criou a primeira Comissão de Bioética, à época chamada Commission on 

Health Science and Society, sob o argumento de que a sociedade deveria partici-

par dessa discussão por meio do Congresso. Certamente, essa foi uma forma de 

chamar o Congresso ao protagonismo desses conflitos e não deixar perder força 

e espaço para outras instituições. Porém, a classe médica e científica, receosa de 

perder domínio e possibilidade de autorregulação para o Congresso, combateu 

fortemente a Comissão de Bioética, que logo foi dissolvida. Como o senador 
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Mondale era oposição ao governo Nixon, nesse primeiro momento, o Poder Exe-

cutivo também combateu a Comissão de Bioética (ROTHMAN, 2003), atendendo 

aos apelos da classe médica e científica.  

Entretanto, com a revelação em 1972 do caso Tuskegee e de outros 

escândalos relacionados a pesquisas com seres humanos disseminados no rastro 

da exploração midiática de Tuskegee, a proposta de Mondale ganhou força no 

Congresso, com o importante apoio do senador Edward Kennedy. A Comissão de 

Bioética foi reestabelecida, sob a denominação The National Commission for the 

Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. Observo 

que as mudanças de nome da Comissão se relacionavam com as respostas que 

o Congresso queria dar à população frente ao escândalo do momento. O mesmo 

senador Kennedy foi o responsável para que, em 1978, a Comissão se fixasse 

como instituição permanente (ROTHMAN, 2003) e com o prestígio que tem até os 

dias atuais. Na oportunidade, evidenciando que já se considerava haver proble-

mas éticos na assistência médica, a Comissão ganhou o nome de President’s 

Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine. Posteriormente, com a 

bioética já estabelecida como área de estudos, passou à designação The Presi-

dential Comission for the Study of Bioethical Issues, que é sua denominação até o 

presente. 

A Comissão de Bioética é órgão consultivo ao Congresso e à Presidên-

cia dos EUA para o estabelecimento de normas e políticas públicas nos assuntos 

relacionados à bioética e saúde. Mediante pedido formal (as cartas pelas quais o 

presidente solicita e justifica a consulta vêm sempre anexadas aos relatórios da 

Comissão), realiza pesquisas, levantamentos nacionais e elabora relatórios públi-

cos indicando caminhos a serem seguidos pela legislação ou pelas ações de go-

verno. Suas recomendações costumam embasar ou se transformar em normas. 

Quando estudei em Washington D.C., dizia-se que na Comissão estava o braço 

direto do presidente Obama, tamanha a sua influência. 

Sua composição é mista entre profissionais da área biomédica e outsi-

ders, havendo inclusive determinação legal para que os últimos sejam a maioria 

(UNITED STATES OF AMERICA, 1974). Destaco que essa dicotomia entre insi-

ders e outsiders foi essencial ao surgimento da bioética, que mudou a forma de 

tomada de decisões médicas exatamente ao inserir estranhos à medicina em seu 

meio. Sobretudo a partir dos anos 1960-1970, diz-se que os médicos nunca mais 
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estiveram sozinhos no consultório, pois têm que lidar com a intromissão de juris-

tas, filósofos, religiosos, gestores, mídia, empresas, governo, da opinião pública e 

de uma infinidade de atores nas suas decisões. Assim sendo, a Comissão signifi-

cou tanto a estabilização dos outsiders na medicina quanto a institucionalização 

da bioética, que a partir de então se tornou assunto nacional e de oficializado inte-

resse do governo. Em outras palavras, a Comissão transformou um problema mo-

ral de negligência profissional e ocasionais escândalos jornalísticos em constante 

vigilância e debate público (ROTHMAN, 2004). 

O mais famoso relatório elaborado pela Comissão é o Relatório Bel-

mont, de 1979. Seu subtítulo, “princípios éticos e diretrizes para a proteção de 

humanos sujeitos de pesquisa”, já anuncia que se trata do documento onde foram 

inicialmente estabelecidos os princípios com os quais iniciei este capítulo. 

Estamos no período em que, por meio do National Research Act (1974), 

a Comissão foi reestabelecida como resposta a Tuskegee e demais escândalos 

de pesquisa, justamente com a incumbência de “[...] conduzir uma investigação 

compreensiva e estudar para identificar os princípios éticos básicos que devem 

nortear as pesquisas biomédicas e comportamentais envolvendo seres humanos” 

(UNITED STATES OF AMERICA, 1974, tradução nossa). Ao término dessa em-

preitada, a Comissão editou o Relatório Belmont com suas conclusões, no qual 

sustenta que: “três princípios básicos, dentre aqueles aceitos na nossa tradição 

cultural, são particularmente relevantes para a ética em pesquisa envolvendo se-

res humanos: os princípios do respeito às pessoas, beneficência e justiça” (1979, 

tradução nossa). 

Antes de passar ao significado desses princípios, é relevante relatar 

que o então jovem Tom Beauchamp, filósofo e professor da Universidade de Ge-

orgetown – vizinha ao Congresso Nacional –, foi convidado a integrar o quadro de 

funcionários da Comissão. Sua primeira tarefa foi exatamente redigir o Relatório 

Belmont: 
Minha primeira e principal atribuição era escrever o ensaio Bel-
mont. [...] Na minha primeira manhã no escritório, Yesley me con-
tou sua resolução de me designar em tempo integral à redação 
desse ensaio. Perguntei-lhe de quê se tratava a tarefa. Ele assi-
nalou que a comissão tinha sido encarregada pelo Congresso de 
investigar a ética em pesquisa e de explorar princípios éticos bá-
sicos [...]. A comissão havia delineado um esboço genérico de 
três princípios éticos básicos chamados “respeito pelas pessoas”, 
“beneficência” e “justiça”. Perguntei a Yesley o que essas noções 
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morais significavam para os comissários, ao que ele respondeu 
[...] que era meu trabalho descobrir o que os comissários queriam 
dizer – ou talvez descobrir o que eles deveriam querer dizer (BE-
AUCHAMP, 2003, p. 18, tradução nossa). 
 

Paralelamente, Beauchamp elaborou, junto com seu colega de docên-

cia na universidade James Childress, o livro Principles of Biomedical Ethics, tam-

bém publicado em 1979 e que viria a ser o grande best-seller da área de bioética 

e a obra mais influente em ética médica (SAVULESCU, 2011). Enquanto o Rela-

tório Belmont era voltado para a pesquisa biomédica, o livro se dedicava substan-

tivamente aos princípios no contexto da assistência à saúde. Os três princípios do 

Relatório Belmont se desdobraram em quatro no livro, mas com conteúdo seme-

lhante. 

Conforme o Relatório Belmont, o princípio do respeito às pessoas signi-

fica tratá-las como agentes autônomos e, ao mesmo tempo, proteger os incapa-

zes. No livro, esse princípio foi renomeado para “respeito à autonomia”, com o 

mesmo conteúdo. Já o princípio da beneficência se traduz em assegurar o bem-

estar das pessoas, em duas vertentes: i) não fazer o mal e ii) maximizar possíveis 

benefícios e minimizar os possíveis males. No livro, esse princípio foi desdobrado 

em beneficência (garantir o bem) e não-maleficência (não fazer o mal, a não ser 

que necessário e dentro da estrita necessidade). Por sua vez, o princípio da justi-

ça diz da distribuição justa, igualitária, ou seja, da equidade. A igualdade, desta-

cam ambos os textos, leva em conta o tradicional preceito de que os desiguais 

devem ser desigualmente tratados na medida da sua desigualdade para que se-

jam igualmente considerados. 

Importante entender que, tanto no relatório como no livro, os princípios 

são os consensos morais mínimos encontrados na sociedade, sobre os quais os 

homens médios não discordariam. Podemos dizer até que a moralidade comum, 

com seus consensos mínimos, representa o pertencimento de um sujeito ou gru-

po a uma comunidade moral. Lembro que a Comissão tinha por tarefa, a pedido 

do Congresso Nacional, analisar quais eram os valores básicos da sociedade es-

tadunidense a respeito do tema ética em pesquisa, para que, a partir dessa base 

consensual mínima dentre os diferentes valores encontrados país afora, o Con-

gresso pudesse estabelecer as primeiras normas nacionais para pesquisas com 

seres humanos. Semelhantemente, a teoria ética que perpassa o livro é baseada 

na moralidade comum, compartilhada pela sociedade. Assim, os princípios são 
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extraídos, por observação e análise, dessa moralidade comum e dão bases para 

que a partir desse conjunto valorativo o legislador possa elaborar normas e, o 

gestor, políticas públicas. Sobre a moralidade comum e como os princípios se 

inserem nela, esclarecem os autores: 
O termo moralidade se refere a convenções sociais sobre o com-
portamento humano certo ou errado, convenções tão largamente 
partilhadas que formam um senso comum estável (embora usu-
almente incompleto) [...] No seu sentido mais amplo e familiar, a 
moralidade comum é constituída por normas de conduta social-
mente aprovadas. [...] A moralidade comum não é perfeita nem 
completa em suas recomendações, mas argumentamos adiante 
que ela é o ponto de partida correto para a teoria ética (BEAU-
CHAMP; CHILDRESS, 2002, p. 19-20). 
 
O lugar dos princípios. [...] Estes princípios inicialmente derivam 
de juízos ponderados no interior da moralidade comum [...], que 
forma nosso ponto de partida nesse volume. [...] Nosso objetivo é 
especificar e ponderar esses princípios por meio dos métodos da 
teoria ética previamente discutidos (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 
2002, p. 54-55). 
 
[…] esses princípios já estão incorporados na moralidade e nas 
políticas públicas [...]. [São] três os princípios morais relevantes 
para o tema em discussão: respeito à autonomia, beneficência e 
justiça. Esses princípios gerais fornecem a base para as regras e 
requisitos mais específicos encontrados em códigos profissionais 
de ética médica e de ética em pesquisa (FADEN; BEAUCHAMP, 
1986, p. 5, tradução nossa). 

 
Ou seja, tanto no Relatório Belmont como no livro Principles of Biome-

dical Ethics os princípios não se constituem como regras para a solução de casos 

concretos. Tampouco foram elaborados pela Comissão objetivando aplicação em 

contexto diverso do inicialmente proposto: como forma de esquematizar valores 

comuns da sociedade estadunidense para que a partir dessa base pudessem ser 

criadas regras para a pesquisa com seres humanos. Já no livro, a moralidade 

comum, universal, só é proposta considerando que há moralidades particulares às 

diversas culturas que dão conteúdo à moralidade comum, abstrata demais para 

apresentar normas concretas (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2012). Dessa manei-

ra, em nenhum dos dois textos os princípios poderiam atuar diretamente no des-

linde de casos práticos. 

No entanto, foi extremamente comum a utilização dos princípios para 

articular casos concretos e a sua aplicação direta para elaborar a tomada de deci-

sões. Diversos autores e profissionais valeram-se dos princípios como se pudes-
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sem aplicá-los de forma imediata para solucionar casos difíceis, como em um ra-

ciocínio dedutivo distorcido. Então, se eles apenas organizariam a moralidade 

comum e podiam ser extremamente úteis para a formulação de leis, passaram a 

ser a chave de solução da casuística, como se as próprias regras fossem. De ou-

tro lado, choveram críticas sobre a universalização dos princípios na solução dos 

casos clínicos, quando em momento algum a Comissão ou os autores do livro 

pretendiam elaborar um manual de tomada de decisões que valesse para a medi-

cina de todo o planeta. 

Foi diante de tamanha repercussão que os autores começaram a re-

formular o livro em seguidas edições, rebatendo as críticas e tornando mais claro 

o alcance dos princípios e seus fundamentos. Inclusive, ressalto que é em razão 

das mudanças ocorridas na obra ao longo das edições que consultei-as todas e 

utilizo expressamente neste trabalho a edição brasileira em conjunto com a pri-

meira e as duas últimas edições americanas. A edição brasileira foi traduzida a 

partir da 4ª edição americana, de 1994, e publicada em 2002, quando já havia 

sido lançada a 5ª edição do original. Atualmente, a obra está na sua 7ª edição. E 

cito a 6ª edição, de 2009, por sua importância, foi a que mais sofreu modificações 

em relação às edições anteriores e por isso mereceu especial atenção da crítica 

quando do seu lançamento. 

Até hoje, os autores permanecem em palestras e textos defendendo a 

correta leitura de seu livro. Já esclareceram que os princípios não contradizem ou 

excluem outras teorias éticas (por exemplo, baseadas em virtudes ou teorias co-

munitárias) (BEAUCHAMP, 1993) e repisam constantemente, desde a primeira 

edição do livro (1979), que toda a teoria ética desenvolvida na obra tem como 

ponto de partida a moralidade comum e não a solução de casos concretos: 
Virou moda nos anos recentes criticar o “enfoque por princípios” 
como extremamente limitado. [...] [Mas] a ideia de que se deve 
inserir princípios para articular uma casuística de casos [...] me 
parece uma visão parcial e míope. A aproximação pelos quatro 
princípios, tal como vimos desenvolvendo, também rejeita a visão 
de que há um cânone para a bioética, incluindo um cânone de 
quatro princípios (BEAUCHAMP, 1993, p. S9, tradução nossa). 
 
Princípios abstratos não possuem suficiente conteúdo para cobrir 
as nuances de circunstâncias morais. Frequentemente, o cami-
nho mais prudente é procurar por mais informação sobre casos e 
políticas, em vez de tentar decidir prematuramente com base tan-
to em princípios quanto em alguma análise teórica geral (BEAU-
CHAMP, 2003, p. 27, tradução nossa). 
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[...] desenvolvemos a ideia de que os quatro princípios não são 
construtos filosóficos, mas sim normas já incorporadas à morali-
dade pública – uma moralidade comum universal. [...] Não há 
normas morais mais básicas do que princípios requerendo que 
nós respeitemos as pessoas, levemos em conta seu bem-estar e 
as tratemos justamente. Todas as pessoas que levam a morali-
dade a sério sabem que não devem violar essas normas a menos 
que tenham um bom motivo para fazê-lo. [...] Considero que nós 
estamos moralmente certos sobre os princípios da moralidade 
comum, mas muito incertos sobre (e em aberto desacordo sobre) 
as suas especificações determinadas (BEAUCHAMP, 2003, p. 
28, tradução nossa). 
 

Dessa forma, por mais que possa ser discutida a ideia de haver uma 

moralidade universal abstrata cujo conteúdo seja preenchido conforme a maneira 

de interpretar aqueles valores em cada comunidade a seu tempo, é certo que os 

autores não afirmaram um quadro de regras universais para a solução de casos 

médicos difíceis. De forma semelhante ao Relatório Belmont, ainda que com mai-

ores pretensões, o livro apenas organiza a teoria ética em torno da moralidade 

comum e extrai dela princípios de ética biomédica que podem ser úteis para re-

pensar as moralidades particulares e, então, criar regras ou soluções concretas. 

É assim que, por exemplo, os autores consideram universalizável o 

princípio, dentro da ética biomédica, do respeito às pessoas na assistência à saú-

de. Mas, o que é respeitar uma pessoa no contexto do seu tratamento de saúde 

vai variar conforme as diversas moralidades particulares, que eles próprios já in-

dicam que podem ser comunitárias ou até mesmo individuais (BEAUCHAMP; 

CHILDRESS, 2009). De modo semelhante, vão apresentar conteúdos variáveis as 

noções de justiça e de bem-estar. 

Tendo em vista que é uma constante também no Brasil a distorcida uti-

lização dos princípios citando a teoria de Beauchamp e Childress, faz-se necessá-

rio, se a intenção é continuar remetendo à teoria ética dos autores, reinterpretá-la 

tanto em conformidade com a sua correta e própria ratio quanto de acordo com as 

moralidades particulares do nosso país, segundo imperativo dos próprios autores. 

Verifico que, se mais adiante este trabalho constatou problemas na prática do 

consentimento informado, as dificuldades começam já na acepção da teoria ética 

utilizada para dar base a ele no nosso país. De fato, é difícil pretender aplicar cor-

retamente uma ideia que de antemão já é mal compreendida no plano teórico. 
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Acertemos primeiramente então a teoria para, em seguida, verificarmos as práti-

cas que os profissionais de saúde atrelam a ela. 

Acredito que os princípios, na teoria ética de Beauchamp e Childress, 

contribuem para a discussão e compreensão dos valores e escolhas de uma so-

ciedade em relação às questões de saúde. Como observou o bioeticista romeno-

australiano Julian Savulescu (2011), o mais interessante da teoria ética dos auto-

res talvez seja utilizá-la para podermos debater a nossa própria moralidade co-

mum e analisarmos, por exemplo, as nossas disposições morais frente a um 

mundo de tecnologias cada vez mais avançadas. Em outras palavras, se teríamos 

que modificar nossos sensos comuns para nos adaptarmos às evoluções tecnoló-

gicas e aos avanços científicos que nós mesmos estamos desenvolvendo. Assim, 

estaríamos moralmente preparados para o admirável mundo novo que estamos 

construindo ao nosso redor? Creio que esse tipo de discussão está mais alinhada 

à proposta dos autores e também é uma maneira mais interessante e rica de pen-

sar as suas contribuições. A partir daí, os princípios e a teoria da moralidade co-

mum poderiam até acorrer na discussão de casos específicos, norteando-a, mas 

está claro que não se tratam de regras diretamente aplicáveis para a sua solução. 

Aliás, o próprio Beauchamp afirma não acreditar que teorias éticas devam ser 

aplicadas para a resolução de casos concretos (BEAUCHAMP, 2003). De fato, 

conforme explica Sueli Dallari a partir da obra de Aristóteles, “a ética é uma refle-

xão, um pensamento sobre o ethos, e não o estabelecimento de regras. Por isso, 

uma aplicação da ética não é propriamente possível” (DALLARI, 2015, p. 258). 

Nesse ponto, esclareço que Beauchamp e Childress pressupõem a 

existência da “ética prática” ou “ética aplicada”, que seria uma “ética normativa 

geral”, o que é negado por boa parte da literatura em filosofia. Mas, essas normas 

éticas gerais, os princípios, seriam “apenas os pontos de partida para o desenvol-

vimento de normas de conduta concretas” (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2009, p. 

2), de maneira que a chamada “ética aplicada” também não é utilizada imediata-

mente nos casos. Explicando melhor, os autores diferenciam a “ética normativa” 

da tradicional “não-normativa”. Nesta, ainda segundo eles, se inserem a “ética 

descritiva” (que investiga as crenças morais e as condutas) e a “metaética” (que 

analisa a linguagem e conceitos da própria ética, bem como a epistemologia). 

Afirmam que a ética descritiva é o plano onde boa parte do livro se desenvolve. 

Entretanto, quando passam da moralidade comum à busca de princípios que seri-
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am relacionados à assistência em saúde, admitem já ingressarem no interesse da 

“ética prática”. Explicito que, a despeito da nomenclatura poder causar equívocos, 

isso não quer dizer que a ética será aplicada diretamente na solução de casos 

clínicos. 

Já para a solução de casos concretos, conforme anteriormente mencio-

nado, Beauchamp sugeriu investigar casos anteriores, normas e políticas de cada 

sociedade (2003). Ou seja, trata-se de análise multidisciplinar, que congrega vá-

rias ferramentas e volta o olhar para os valores de uma população e de cada pes-

soa nela inserida. 

No que diz respeito à investigação de normas para a solução de um ca-

so clínico, é interessante recorrer à teoria geral do direito, tanto para lidar com as 

ocasiões em que há omissões nas leis e é necessário realizar raciocínio de inte-

gração jurídica, quanto para melhor interpretar as normas existentes de forma 

coerente com todo o sistema jurídico. E, quando a arquitetura tradicional da teoria 

geral do direito não for satisfatória, principalmente diante do acelerado processo 

de inovações tecnológicas em saúde, da própria destruição criativa de modo geral 

atinente ao capitalismo (SCHUMPETER, 2008) e do caminhar da moralidade à 

medida que a sociedade e seus valores se especificam e se tornam mais comple-

xos, a sociologia jurídica, acompanhando o desenvolvimento social, pode trazer 

novas maneiras de enxergar as aberturas ao novo da tessitura do sistema jurídi-

co. As formas de interpretar o próprio direito, então, também se desenvolvem jun-

tamente com a sociedade que ele regula. Este trabalho não se propõe a aprofun-

dar nesses assuntos, que são de grande riqueza, mas uma breve pincelada pode 

auxiliar o leitor em caminhos futuros. 

No caso de integração, e ainda sob a ótica da teoria geral do direito, a 

regra geral positivada na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (de-

nominação dada pela Lei n. 12.376/10 ao Decreto-Lei n. 4.657/42) indica que, 

quando não houver norma específica que auxilie diretamente na solução do caso 

concreto, “o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 

princípios gerais de direito”. 

O jurista Tércio Sampaio Ferraz Jr. esclarece que, basicamente, “o uso 

da analogia, no direito, funda-se no princípio geral de que se deva dar tratamento 

igual a casos semelhantes” (2003, p. 302). O que será discutido no caso concreto, 

então, é o quanto ele se assemelha ao caso ou norma paradigma para que a 
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mesma regra ou solução lhe seja aplicada, bem como se há nele especificidades 

tais que reclamem solução diferente à do caso/norma paradigma. Há, contudo, 

limites no próprio sistema jurídico ao uso da analogia, como, por exemplo, em 

matéria criminal e tributária, pois não há crime e nem tributo que não seja taxati-

vamente previsto em lei (TELLES JUNIOR, 2008). 

Já os costumes são tradições firmadas pelo tempo e arraigadas em 

uma população que terminam por regular na prática determinadas situações ou 

negociações, como por exemplo, a quantos quilos se refere uma arroba de boi em 

cada país ou até em diferentes regiões de um mesmo país. Dessa maneira, ao 

decidir uma controvérsia acerca do assunto, o julgador ou moderador deve ter em 

mente o costume local sobre a pesagem do boi. 

Por fim, os princípios gerais de direito, novamente de acordo com Tér-

cio Sampaio Ferraz Jr., não são propriamente regras, de aplicação direta, mas 

normas que compõem a estrutura do sistema, dando-lhe a coesão que conforma 

as relações entre as normas como um todo (2003). Continua o jurista no sentido 

de que, mesmo que seja admitida a utilização direta desses princípios na solução 

de casos, seria apenas como premissa do raciocínio, como por exemplo: “(a) ten-

do em vista os princípios gerais de direito, (b) ninguém deve aproveitar-se de sua 

própria torpeza, (c) donde se segue que...” (2003, p. 248). De maneira semelhan-

te, o também jurista Miguel Reale escreveu que “os princípios gerais de Direito 

põem-se [...]como as bases teóricas ou as razões lógicas do ordenamento jurídi-

co, que deles recebe seu sentido ético, a sua medida racional e a sua força vital 

histórica.” (2003, p. 317). Dessa forma, mesmo que a Lei de Introdução mencione 

os princípios gerais de direito (que nada têm a ver com os princípios de Beau-

champ e Childress, destaco) em auxílio à solução de casos concretos, boa parte 

da literatura jurídica entende que princípios abstratos devem ser utilizados não de 

forma direta, mas mais como bases de raciocínio, como guias gerais ainda por 

especificar e/ou justificativas de fundo para decisões concretas. Devo dizer, con-

tudo, que, há também corrente que defende a aplicação direta dos princípios 

(FERREIRA, 2013), ainda que esse modo de manejar os princípios persista sendo 

excepcional (PEREIRA, 2015). 

Além disso, como já defendemos, os direitos da personalidade estão na 

base de fundamentos das nossas leis. Entendendo-se que são diretos tão alicer-

çados na pessoa humana que se concretizam conforme o que cada indivíduo 
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considera direito para si (STANCIOLI et al., 2011) e que são indissociáveis de 

seus titulares (DE PLÁCIDO E SILVA, 2005), temos que a solução de casos clíni-

cos dificilmente ocorrerá sem se verificar o que as pessoas envolvidas conside-

ram como valor naquele tempo. Isso é coerente com a teoria de Beauchamp e 

Childress, visto que a moralidade comum ganha conteúdo com as moralidades 

particulares, que os autores admitem que podem ser até mesmo individuais. E é 

nesse sentido que creio que os princípios de bioética serão sempre pertinentes e 

não deve um ser excluído em prol da utilização de outro em determinado caso. 

Primeiramente, porque, como já foi dito, os princípios não se prestam a ser apli-

cados diretamente na casuística; eles mostram os contornos da moralidade co-

mum. Em segundo lugar, e até como decorrência disso, porque a solução de um 

caso clínico concreto sempre deveria estar alinhada com a moralidade comum e 

as respectivas moralidades particulares. Pensando nos direitos da personalidade 

brasileiros, quero dizer que respeitar as pessoas, ou respeitar a autonomia das 

pessoas, sempre será no sentido da beneficência. Ou seja, “fazer o bem” é res-

peitar as pessoas, é considerar a noção de “bem” conforme a visão e valores da-

quele sujeito. Da mesma forma, estará concomitantemente presente o princípio 

da justiça, pois os casos são decididos segundo precedentes anteriores devida-

mente aplicáveis. 

Exemplificando: o comitê de bioética2 de determinado hospital é cha-

mado a apreciar o caso de uma pessoa que optou, por razões pessoais e até reli-

giosas, declinar de um tratamento com alto potencial de benefício e poucos riscos 

que foi indicado pelo corpo clínico da instituição. Uma correta menção aos princí-

pios de Beauchamp e Childress não poderia ser discutir esse caso sob o prisma 

de qual princípio aplicar, o que é muito comum no Brasil, como por exemplo: “es-

tão em conflito os princípios da beneficência e da autonomia, de forma que vamos 

afastar o primeiro em prol do respeito à escolha da pessoa”. Mas sim entender 

que os princípios não deixarão de estarem sempre, todos, presentes, pois organi-

zam nossos sensos comuns e as moralidades comum e particular. No máximo 

poderíamos raciocinar que, com base nos direitos da personalidade brasileiros, o 

princípio da beneficência é concretizado utilizando a noção de “bem” da própria 

pessoa, de forma que “fazer o bem” é respeitar a pessoa (princípio da autonomia) 

2 Vide as recomendações n. 08/2015 e 01/2015 do CFM, que, ao verificar que a maioria 
dos hospitais brasileiros não tem comitê de bioética, aconselha a sua criação. 
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em cada caso (princípio da justiça). Novamente, os princípios não resolvem casos 

concretos, mas podem nos auxiliar a organizar as moralidades para eventualmen-

te depois melhor discutirmos ou legislarmos sobre casos concretos. 

Voltando à solução de casos concretos e de instrumentos que possam, 

esses sim, ser aplicados diretamente na casuística, além das normas jurídicas, há 

ferramentas advindas da literatura e pesquisas em bioética que podem captar os 

valores dos usuários e ser extremamente úteis ao deslinde de casos clínicos. Es-

sas ferramentas podem ser utilizadas tanto para fomentar a discussão com os 

usuários sobre seus próprios valores e possíveis escolhas, quanto para substituí-

los nos momentos em que eles porventura não estarão mais capazes para parti-

cipar do consentimento informado. 

A literatura em bioética fomenta as diretivas avançadas (ou diretivas an-

tecipadas de vontade, ou ainda, testamento vital), que são instruções feitas pela 

própria pessoa para tratamentos futuros. Essas diretivas, quando o usuário não 

pode mais expressar suas escolhas, podem auxiliar enormemente o corpo clínico 

e a família a tomar decisões sobre seu tratamento ou cuidados de saúde. O CFM 

reconhece a sua validade por meio da Resolução n. 1.995/12, desde que, por cer-

to, não contrariem leis e outras políticas de saúde. Por exemplo, já defendi em 

trabalho anterior (ROSSIT et al., 2013) que, perante nossos sistema jurídico e 

políticas de saúde, não são válidas eventuais cláusulas de distanásia (prolongar 

artificialmente o momento de morte para além do aceito, de forma inútil e fútil, 

causando sofrimento à pessoa) que possam estar contidas em diretivas avança-

das, pois vão contra o paradigma da ortotanásia (a morte “no seu momento”), da 

busca pela saúde conforme entendimento da OMS e até mesmo do uso racional 

de recursos financeiros e de infraestrutura do SUS. Consta na literatura que a prá-

tica da distanásia é inaceitável até mesmo por ir contra o princípio da justiça 

(MACEDO, 2010). 

Há também as chamadas diretivas psiquiátricas avançadas, uma espé-

cie de diretiva antecipada na qual uma pessoa cria disposições em período de 

lucidez para serem aplicadas quando se tornar psiquiatricamente incapaz para 

decidir, ainda que apenas por um breve intervalo de tempo. Sua implicação mais 

relevante é a de eventualmente desconsiderar o que essa mesma pessoa propor 

no momento em que a lucidez lhe faltar, para valorizar a sua vontade real em de-

trimento de uma vontade viciada. Como se pode imaginar, as discussões em tor-
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no desse tipo de diretiva são enormes e surgem delas várias indagações práticas, 

que não serão objeto de aprofundamento desta pesquisa. Registro apenas que 

também há normas, como a inglesa Mental Capacity Act de 2005 (KIM, 2010; 

FINNIS, 2009), e ferramentas, já muito submetidas a testes e pesquisas, tais co-

mo a MacCAT-T e MacCAT-R (GRISSO; APPELBAUM, 1998; APPELBAUM; 

GRISSO, 1995; GRISSO et al., 1995, GRISSO; APPELBAUM, 1995; PINALS; 

TILLBROOK; MUMLEY, 2006), que visam auxiliar a clarear dúvidas sobre a capa-

cidade psíquica para uma pessoa participar do consentimento informado.  

Menciono, ainda, que a diretiva antecipada psiquiátrica também é co-

nhecida como “pacto de Ulisses” (DAVIS, 2008), em menção a episódio do poema 

épico grego Odisséia, que bem ilustra esse tipo de diretiva. Na história, o prota-

gonista Ulisses rumava de volta para casa em sua nau quando percebeu ser ine-

vitável a perigosa aproximação do rochedo das sereias, cujo belo canto atrai os 

homens para a morte nas profundezas do mar. Para resguardar a tripulação, Ulis-

ses providencia tampões para os ouvidos de todos os marinheiros. Contudo, curi-

oso para ouvir aqueles lindos cantos, toma outra resolução em relação a si pró-

prio: pede para ser fortemente amarrado ao mastro do navio sem tampões e, sa-

bendo que irá enlouquecer ao ouvir o chamado das sereias, ordena à tripulação 

que, mesmo se pedir para ser desamarrado do mastro enquanto estiverem próxi-

mos ao rochedo, que não o faça. Em seguida, Ulisses ouve o canto das sereias, 

enlouquece e, sob a influência dos cantos, dá ordens para ser libertado, mas seus 

fiéis marujos atendem às disposições anteriores feitas durante sua lucidez, o 

mantendo atado ao mastro a despeito de seus gritos. Assim, a travessia pelos 

rochedos prossegue sem vítimas (HOMERO, 1978). Essa disposição de Ulisses 

na Odisséia é identificada como caso exemplar de diretiva antecipada psiquiátrica 

na literatura. 

Os usuários também podem estabelecer mandatos nomeando procura-

dores para decidirem questões de saúde como seus substitutos quando estiverem 

incapazes para participar do consentimento informado. Trata-se do durable power 

of attorney. A pessoa nomeada não precisa ser o representante legal, apenas al-

guém que o usuário confia e acredita que conheça seus valores para decidir como 

se ele próprio fosse. A constituição desse substituto decisório ou representante 

para assuntos de saúde pode ocorrer como dispositivo de uma diretiva avançada 

ou como disposição independente, inclusive com anotação no prontuário.  
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Nos EUA, os formulários POLST – Physician Order for Life-Sustaining 

Treatment são largamente utilizados para que instituições de saúde conheçam 

como a própria pessoa decidiria eventuais questões relacionadas ao seu fim de 

vida. Trata-se de um programa nacional aplicado a pessoas que ingressam nos 

hospitais com doenças graves. O paradigma POLST se baseia na conversa entre 

os profissionais de saúde, os usuários e suas famílias, na qual são fornecidas de-

terminações médicas para o tratamento em curso. Interessante mencionar que é 

mantido site na internet com informações atualizadas sobre a maturidade dos 

programas POLST em andamento em cada Estado dos EUA, com a legislação 

estadual pertinente e os contatos dos responsáveis pelo programa em nível esta-

dual (POLST). Tanto as diretivas antecipadas quanto os formulários POLST são 

formas de planejamento avançado em saúde e não se excluem, podendo ser utili-

zados conjuntamente. As diretivas geralmente são estabelecidas pelas pessoas 

de forma mais livre e independente e em relação aos assuntos que lhes interessa-

rem. Não têm formato certo para sua validade (podem ser expressadas apenas 

oralmente, podem se encontrar firmadas no prontuário, registradas em cartório ou 

em documento particular) e normalmente se referem a possíveis tratamentos futu-

ros. Já o POLST é um formulário pré-estabelecido que faz parte de um paradigma 

nacional estadunidense e diz respeito apenas ao tratamento em curso e a deci-

sões relacionadas ao planejamento de fim de vida. 

Há diversas outras ferramentas estrangeiras com formato semelhante 

empregadas para captar as vontades dos usuários em relação a tratamentos de 

saúde. Mais interessantes que os formulários POLST norte-americanos parecem 

ser os formulários oficiais do Estado Livre da Baviera sobre diretivas antecipadas 

de vontade, pois eles tentam assimilar os valores das pessoas, não apenas deci-

sões específicas para ocasiões futuras. Esse tipo de informação pode ser interes-

sante a uma gama maior de situações não previstas e até gerar decisões mais 

acuradas em relação ao que a pessoa desejaria. Na Alemanha, desde 2009, há 

previsão expressa no código civil alemão (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) para 

instrumentos de declaração de vontade de pacientes (Patientenverfügungen) e 

alguns Estados, como é o caso da Baviera, desenvolveram modelos oficiais para 

esses documentos (PRATA, 2017). 

Em relação às políticas locais que Beauchamp (2003) sugeriu verificar 

ao discutir casos concretos, já mencionei diversas políticas e diretrizes de gover-
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no no Brasil que valorizam o consentimento informado e a atuação do usuário do 

serviço de saúde como verdadeiro sujeito de seu tratamento. Essas políticas e 

diretrizes gerais podem dar norte à solução de casos concretos, bem como políti-

cas específicas adotadas pelas instituições de saúde que se coadunem com as 

políticas e leis gerais do país. Hospitais podem, por exemplo, criar programas de 

capacitação e educação continuada de seus profissionais para que atuem de for-

ma padronizada perante dilemas éticos da prática clínica. E essas políticas das 

instituições podem ser invocadas em casos concretos, tanto como linhas-guia pa-

ra as decisões, como até mesmo compondo parte do conjunto probatório de even-

tual processo judicial. Por exemplo, ao adotar o paradigma POLST (que é devi-

damente certificado externamente), uma instituição pode invocá-lo em sua defesa 

em meio ao conjunto probatório de um processo de responsabilidade médica, 

como indício de ter havido discussão sobre as escolhas da pessoa com a equipe 

de saúde. Entretanto, ao lançarem mão da menção a essas políticas em proces-

sos judiciais, as instituições só não podem perder de vista que “o propósito das 

provisões de consentimento não é a proteção contra o risco, [...] mas a proteção 

da autonomia e dignidade da pessoa” (BEAUCHAMP, 2003, p. 21, tradução nos-

sa). Ou seja, não podem inverter a finalidade das políticas, sob pena de elas se 

perderem como meras burocracias hospitalares. 

Dessa forma, para a solução de casos concretos, estão à disposição 

políticas com suas linhas-guia, ferramentas de vários países abundantemente 

submetidas a pesquisas, normas e até mesmo normas sobre como utilizar e inter-

pretar as normas jurídicas. E também exemplos de programas de ética clínica 

tanto nacionais como apenas institucionais – que inclusive podem prestar auxílio 

até que os primeiros, de maior abrangência sejam criados. O que certamente de-

ve haver é melhor conhecimento e estudo sobre esses instrumentos por parte de 

todos os atores envolvidos: de gestores em saúde, profissionais da área, julgado-

res, até a população em geral, já que todas as pessoas podem se tornar usuárias 

de serviços de saúde em algum momento da vida. 

Já os princípios de ética biomédica da teoria de Beauchamp e Childress 

podem orientar e organizar a discussão ética. Digo do debate de casos concretos 

(desde que não sejam forjados como regras aplicáveis para a solução da casuís-

tica), mas principalmente da discussão na criação ou revisão de normas, como 

ocorreu nos EUA na ocasião em que foram elaborados. Aliás, se se pretende utili-
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zar a tese dos autores, há que se atentar para não se importar teoria ética desen-

volvida em um país e simplesmente aplicá-la em contexto diverso: a própria con-

cepção da moralidade comum trazida pelos autores já chama a atenção para a 

necessidade de especificar as moralidades particulares de cada tempo e espaço. 

Ademais, os princípios também dão fundamento ético ao consentimento informa-

do e o contextualizam historicamente em lugar e tempo. E, sobretudo, nos fazem 

pensar sobre nossos sensos comuns e o quanto eles permanecem ou não ade-

quados ao mundo que estamos desenvolvendo. 
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“Quanto mais saber melhor, né?” 
(opinião de usuário do hospital do SUS) 

 

“Se você não sabe nada, mostra desinteresse com sua saúde”. 
(ponderação de usuária do hospital do SUS). 

 

“Fui operada pelo doutor mais requisitado do mundo, o indiano 
radicado na Inglaterra. Fui filmada, foi uma cirurgia-aula durante 

palestra que ele deu. [...] Tive muita sorte, sou muito abençoada! 
Antes, [...] o médico falou que era maligno e que era para operar. 
Só que eu não tinha o dinheiro. [...] Já tinha gastado o que tinha 

com exames. Aí assim cheguei aqui. Agora participo de um mon-
te de pesquisa!” (relato de usuária do hospital do SUS, agradeci-

da pelo tratamento gratuito e contente em participar de pesquisas 
na instituição – inclusive desta). 

 

 

2 O ESTADO DA ARTE: REVISÕES BIBLIOGRÁFICAS 
 
Revisões bibliográficas continuadas são necessárias não apenas para 

atualizar o conhecimento na área de estudos, mas também para contextualizar 

um trabalho em meio aos achados pré-existentes e pesquisas em curso. Nesse 

sentido, diversas revisões bibliográficas, bem como constante seguimento de pu-

blicações em revistas especializadas, foram feitas ao longo desta investigação e 

mesmo antes da redação do projeto de pesquisa. 

A partir das revisões da literatura anteriormente realizadas, percebo que 

há crescente interesse de pesquisa em temas de bioética, inclusive sobre o con-

sentimento informado. Em diversos países e também no Brasil foram realizadas 

pesquisas interessantes sobre termos de consentimento, qualidade de informa-

ções prestadas por profissionais de saúde, legibilidade dos documentos escritos, 

recall dos usuários ou participantes de pesquisa sobre as informações recebidas 

e sua satisfação com os procedimentos adotados e o conteúdo compartilhado. 

Contudo, percebo que boa parte delas são estudos apenas quantitati-

vos com distribuição para usuários de formulários com perguntas fechadas e sim-

ples como atribuição de nota de satisfação com o serviço ou para marcar em gra-

dação determinada a compreensão sobre a pesquisa ou procedimento. Outra 

grande fatia de estudos comtempla tão-somente análises formalistas dos textos 

dos termos de consentimento (contagem de palavras e frases, por exemplo). De-

certo são dados importantes, mas penso que limitados para descrever a realidade 
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das interações das pessoas com os protocolos e documentos, e para tratar das 

relações humanas na assistência à saúde. Além disso, avalio que, no Brasil, a 

área de bioética é incipiente tanto nas discussões teóricas, conforme tratei no ca-

pítulo anterior, como carente de dados empíricos. 

Neste momento, de redação do relatório de pesquisa, renovo a revisão 

bibliográfica, para melhor posicionar este trabalho no atual estado da arte. 

Para tanto, realizei busca na base de dados PubMed, a maior base de 

dados da área da saúde no mundo, a fim de encontrar preponderantemente pes-

quisas publicadas em periódicos internacionais de maior relevo. Para focalizar 

pesquisas brasileiras, também utilizei a Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS), que como o próprio nome diz, é base de dados 

especializada na literatura latino-americana e caribenha. Destaco que a LILACS 

contém a base Scientific Electronic Library Online (SciELO), assim como a base 

PubMed engloba as bases Medline e Cochrane. Dessa forma, PubMed e LILACS 

são os índices mais compreensivos da produção em saúde de seus domínios. 

No LILACS, utilizei na busca, conjuntamente, os descritores (DeCs) 

“consentimento livre e esclarecido” e “compreensão”, conforme a chave abaixo: 

 
 
"consentimento livre e esclarecido" AND "compreensão" 
AND (instance:"regional") AND ( db:("LILACS")) 
 

 

Obtive 43 ocorrências. Em razão do número de achados não ser eleva-

do e de todos serem razoavelmente recentes (afinal, bioética é um campo de es-

tudos relativamente novo no Brasil e na América Latina), não apliquei filtro para a 

data de publicação e analisei os resumos de todos esses 43 resultados. 

Após a análise dos resumos e, por vezes, também de trechos do inteiro 

teor dos trabalhos, verifiquei que 12 não tinham qualquer correspondência com o 

tema em análise; então os descartei da pesquisa. Como por meio da busca na 

base LILACS objetivava obter referências brasileiras, excluí também dessa etapa 

da revisão bibliográfica as seis ocorrências que se referiam a pesquisas realiza-

das em outros países. Retirei também outros cinco trabalhos em razão de não 

serem propriamente pesquisas, mas apenas publicações de opiniões dos autores 

sobre os assuntos. Não excluí, entretanto, relatos de caso relacionados a alguma 
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pesquisa ou experiência concreta. No entanto, destaco que mesmo trabalhos que 

foram postos de lado pelos critérios desta revisão bibliográfica, se interessantes, 

foram separados e lidos, e eventualmente podem fazer parte das referências ge-

rais desta pesquisa. Por fim, uma ocorrência, que é uma tese de doutorado, foi 

excluída porque o resumo apresentado não continha informações suficientes para 

avaliar a sua pertinência a esta pesquisa e tampouco o inteiro teor pôde ser loca-

lizado, nem mesmo em busca à parte no banco de teses da universidade à qual o 

estudo é vinculado. Assim, restaram 19 ocorrências para análise detalhada do 

inteiro teor, sendo 17 artigos de periódicos e duas teses de doutorado, cujas sín-

teses executivas se encontram ao final deste trabalho, no apêndice A. 

Inicialmente, verifico que as 19 publicações analisadas referem-se, na 

verdade, a 13 pesquisas desenvolvidas sobre o tema. Isso porque as publicações 

de Lobato et al. (2014), Lobato et al. (2012) e Wingester (2012) são relativas a um 

mesmo estudo, enquanto que as de Meneguin e Ayres (2014), Meneguin et al. 

(2010) e Meneguin (2009) originam-se de outro mesmo trabalho. Além disso, as 

publicações de Mello e Carvalho Junior (2013) e de Ferreira e Souza (2012) são 

relatos de caso/experiência, não advêm de investigação com desenho de pesqui-

sa científica propriamente. A partir daí, e ressaltando que a busca não teve parâ-

metro de datas, podemos confirmar a informação, também veiculada em pratica-

mente todas as publicações examinadas, de que são poucas as pesquisas empí-

ricas no Brasil sobre o consentimento informado. 

Há, deveras, pesquisas brasileiras atinentes ao tema que não foram lo-

calizadas pelos critérios dessa busca. Por exemplo, a tese de doutorado de Gol-

dim (1999), na qual TCLE de pesquisas realizadas no Hospital de Clínicas de Por-

to Alegre (HCPA) passaram por análise de legibilidade conforme os testes de faci-

lidade de leitura de Flesch (IFLF) e de legibilidade de Flesch-Kincaid (ILFK). Che-

gou ao resultado de que o conjunto dos termos analisados apresenta texto de lei-

tura muito difícil, exigindo média de 14,67 anos de estudo para serem lidos. Essa 

tese deu origem direta a diversas publicações, como uma das localizadas na bus-

ca (GOLDIM, 2006), e, indiretamente, a toda uma linha de pesquisa no Rio Gran-

de do Sul na qual os mencionados testes de legibilidade são aplicados a TCLE 

diversos. Outros exemplos de investigações que não apareceram na busca reali-

zada são as pesquisas, também de Porto Alegre, de Bulla et al. (2003), na qual 

Goldin é um dos coautores, e de Melendo et al. (2016). Na de 2003, TCLE de 
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procedimentos do HCPA passaram pelos testes de IFLF e de ILFK, resultando 

que são de difícil leitura e que demandam média de 16,4 anos de estudo para 

leitura. Esse dado é muito superior à media de escolaridade de seis anos anteri-

ormente identificada nos usuários daquele hospital. Já na de 2016, com o fito de 

verificar a compreensão dos TCLE, foram aplicados questionários de perguntas 

fechadas a pessoas que haviam assinado TCLE para procedimentos cirúrgicos. 

Com isso, os pesquisadores encontraram que 35,3% dos usuários receberam o 

TCLE “de profissional não médico (secretária)”, também que apenas 28,6% con-

cordaram com a afirmação de que receberam uma cópia do termo. No mais, 

44,7% dos participantes assentiram que compreenderam as informações escritas 

no termo, sendo que para 59,6% as informações foram claras, 57% marcaram 

que houve esclarecimento de dúvidas e 59,6% assinalaram que sabiam a função 

do TCLE. 

É assim que, mesmo que repetidas buscas bibliográficas não localizem 

todas as publicações já realizadas, com base em afirmações constantes na pró-

pria literatura, mais observação dos resultados da busca e até pelos exemplos de 

pesquisas que não foram indicadas nela, ainda é possível afirmar que a prática do 

consentimento informado no país necessita de mais pesquisas. Bem como, que 

muitas das realizadas marcam mais ou menos os mesmos temas e métodos. 

Pelo conjunto de resultados, também verifico que, se o consentimento 

informado carece de estudos no país, isso é ainda mais marcante em relação ao 

consentimento na assistência à saúde: dos 19 trabalhos da busca, 15 diziam res-

peito ao consentimento em pesquisa (79%), um analisava textos de jornal, um era 

um relato de caso de como o TCLE era aplicado na clínica em questão e um dis-

cutia a linguagem nos TCLE. Somente um dos 19 trabalhos (5%), o de Bazzaco, 

et al. (2014), e ainda que restrito a dados quantitativos, referia-se a pesquisa so-

bre o consentimento informado no contexto da realização de um procedimento 

médico. 

Sobre as datas de publicação, destaco que o trabalho mais antigo iden-

tificado na busca data de 2003 e, o mais recente, de 2016. Observo também que 

mais de 60% das ocorrências se referem aos últimos cinco anos (12 trabalhos em 

um universo de 19 foram publicados a partir de 2012). Os achados são coerentes 

com o fato de que “a bioética brasileira é tardia, tendo emergido de forma orgâni-

ca apenas nos anos 1990” (GARRAFA, 2000, p. 178, tradução nossa). Realmen-
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te, verifico que os primeiros trabalhos não isolados, isto é, da bioética como um 

campo de estudos propriamente, começaram a ser produzidos na década de 

1990, vindo as publicações em seguida. Um exemplo é a tese de doutorado de 

Goldim (1999), feita a partir de pesquisa que correu nos anos 1990 e da qual a 

busca no LILACS localizou artigo (GOLDIM et al., 2006) que, algum tempo de-

pois, dela proveio. Volnei Garrafa (2000) lembra que as instituições brasileiras 

que se ocupam de questões de bioética também começaram a surgir a partir da 

década de 1990, como o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), em 

1996, e a Sociedade Brasileira de Bioética, em 1995. Dessa forma, a busca no 

LILACS ter encontrado poucas ocorrências e todas relativamente recentes é retra-

to do surgimento e desenvolvimento da área de bioética no país. 

Acerca dos métodos utilizados nas 13 pesquisas localizadas na busca: 

três delas passaram documentos escritos pelos testes de legibilidade de IFLF e 

ILFK, outras três aplicaram questionários fechados a pessoas que tinham assina-

do TCLE, três fizeram entrevistas utilizando questionários com questões abertas e 

fechadas (sendo que uma delas, de forma muito interessante, também utilizou 

grupo focal para aprofundar alguns aspectos), duas discutiram os textos dos 

TCLE e em uma foi feita revisão bibliográfica. Destaco que, infelizmente, de uma 

das pesquisas que utilizou questionário misto, apenas os dados relativos às ques-

tões fechadas foram publicados. Realizei busca e verifiquei os currículos dos au-

tores, mas não localizei outra publicação referente às questões abertas da pes-

quisa. Em suma, há claro predomínio de dados e análises quantitativas nas publi-

cações analisadas, em semelhança ao já apontado na revisão da literatura feita 

por Rodrigues Filho, Prado e Prudente (2014). 

Relativamente aos resultados encontrados e considerações tecidas pe-

los pesquisadores, independentemente do método adotado, há achados interes-

santes e coerentes entre as pesquisas. O conjunto de publicações mostra que 

geralmente as pessoas, sejam usuários de serviço de saúde ou participantes de 

pesquisa, têm dificuldade de compreender os textos dos termos de consentimen-

to. O nível educacional costuma ter relação com a dificuldade de leitura, até por-

que, para serem lidos, os TCLE geralmente exigem anos de estudo muito superio-

res à média do país. Entretanto, as informações oralmente compartilhadas podem 

suprir a falha de transmissão de informações ocorrida na via escrita. 
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Todavia, em temas sensíveis para os usuários, que envolvem grandes 

expectativas relacionadas a importantes projetos pessoais (como ser mãe nas 

tentativas de inseminação artificial) ou esperança de vida (por exemplo, ingressar 

em pesquisa para doença sem cura ou participar de ensaio clínico em local onde 

o acesso a tratamentos médicos é limitado), os trabalhos mostram que o filtro 

emocional pode interferir na compreensão ou nas respostas que as pessoas dão 

às pesquisas. 

Mas também é importante considerar, como a publicação de Menegon 

(2004) bem identificou, que exatamente nessas situações a própria comunicação 

de riscos pode variar de acordo com a sensibilidade do tema ou o interesse das 

partes envolvidas. O exemplo dessa investigação é marcante: enquanto os ter-

mos de IVF (in vitro fertilization) costumam informar os benefícios por meio de 

palavras como “taxas de sucesso” e mostrando números e percentuais, os riscos 

são informados utilizando expressões como “não há garantia de” e geralmente 

sem apontar números. Casando a forma como a informação é compartilhada com 

o emocional da pessoa que a recebe já predisposta a acreditar que os benefícios 

ocorrerão, os resultados das pesquisas não poderiam ser diferentes: mesmo em 

casos em que as taxas de insucesso são maiores do que as de sucesso, a per-

cepção dos usuários é de que as possibilidades de sucesso são maiores.  

O mesmo otimismo parece envolver expressões eventualmente desco-

nhecidas pelos subscritores dos termos. A título de exemplo, as palavras “place-

bo” e “paliativo”, que são termos técnicos, de uso não cotidiano pela maior parte 

da população e, por certo, de significados desconhecidos pela grande maioria das 

pessoas. Eles surgem com alguma frequência em TCLE e conversas com os pro-

fissionais. E a estes parecem ser de sentido muito claro para serem explicados – 

tanto que, segundo dados do estudo de Fernandes (2015), os profissionais têm 

dificuldade em traspor termos técnicos considerados difíceis pelos usuários para a 

linguagem coloquial. Então, várias publicações da busca verificaram que a maio-

ria dos sujeitos, mesmo os que haviam recebido exclusivamente placebo nos en-

saios, desconhecia o que a palavra significa e acreditava que estavam recebendo 

tratamento. Tanto por confiança nos profissionais, como por uma predisposição 

emocional a querer acreditar nos benefícios dos procedimentos ou pesquisas, ou 

até mesmo por provável acanhamento, a palavra desconhecida acaba parecendo 

pouco importante para ser esclarecida. E o que é de fundamental importância na 
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compreensão do que está ocorrendo se assemelha a um pequeno detalhe. Afinal, 

as pessoas devem acreditar que se o termo técnico fosse de importante compre-

ensão para o sentido da pesquisa ou tratamento, seu significado seria esclareci-

do. E o que resta, o otimismo leva adiante. 

Aliás, as publicações indicam ser muito comum a confusão entre pes-

quisa e tratamento. E talvez isso não seja apenas por falta de compreensão dos 

participantes, mas também pela forma como os próprios profissionais veem as 

pesquisas ou lidam com elas. Semelhantemente, os resultados também mostram 

que os sujeitos de pesquisa têm receio de perder a assistência se não ingressa-

rem nos estudos, ou sequer imaginam que teriam alguma assistência sem a eles 

aderir. A meu ver, isso é dado que interessa não apenas ao consentimento no 

âmbito de pesquisas clínicas, pois revela muito sobre como ele ocorre na assis-

tência também. Isto é, como são tomadas as decisões, que tipo de representação 

fazem as pessoas a respeito dos profissionais, como elas elaboram os próprios 

direitos e que arquétipo de pressupostos paira sobre a área da saúde. 

A pesquisa de Assumpção et al. (2016) apontou que há maior grau de 

acerto nas questões de compreensão das informações compartilhadas quando a 

pessoa leva via do TCLE consigo. Já o estudo de Melendo et al. (2016) considera 

que o grau de compreensão é consideravelmente maior quando o TCLE é aplica-

do por “um profissional médico” (em contraposição a um funcionário administrati-

vo, que o artigo nomeia como “secretárias”). Além disso, o trabalho de Bazzaco et 

al. (2014) condena a prática das instituições estudadas de misturarem em um 

mesmo documento e momento questões relativas ao pagamento pelos procedi-

mentos e responsabilidades financeiras com o conteúdo que aborda informações 

sobre os procedimentos, seus riscos e questões éticas envolvidas. 

Outro dado importante, e que confirma pesquisas estrangeiras, foi vei-

culado nos trabalhos de Goldim (2003) e Lobato et al. (2014 e 2012) c/c Winges-

ter (2012), sobre medidas educativas para melhorar a capacidade dos sujeitos 

para o consentimento informado ou simplesmente para favorecer o compartilha-

mento de informações. Ao que tudo indica, se as intervenções forem bem feitas (e 

se seus efeitos forem corretamente mensurados por instrumentos de avaliação), é 

possível sim aperfeiçoar a compreensão e a capacidade para consentir de um 

indivíduo sobre determinado tema. Kim (2010), por meio de dados de diversas 

pesquisas, mostra que medidas educativas podem qualificar para o consentimen-
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to informado na assistência até mesmo pessoas que, por transtornos mentais, 

inicialmente não conseguiam dele participar. 

Essas pesquisas acabam por apontar, então, alguns caminhos e práti-

cas que podem trazer benefícios ao consentimento informado e simples ações 

que podem ser afastadas para não prejudicá-lo. 

Por fim, destaco que não há na base da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) descritor específico para os termos de consentimento informado, ao contrá-

rio do que ocorre na base de MeSH Terms da U.S. National Library of Medicine, 

conforme busca realizada a seguir. Isso significa que, já de início, a busca reali-

zada na base LILACS acabou sendo mais compreensiva em relação aos conteú-

dos pesquisados do que a busca realizada no PubMed. Mas, já adianto que o 

descritor relativo aos termos de consentimento não fez restringir, como já espera-

va, os resultados a pesquisas que se voltam apenas para os TCLE. 

Sobre a busca no PudMed, utilizei, concomitantemente, os descritores 

(MeSH terms) “informed consent”, “consent forms” e “comprehension”. Esclareço 

que, segundo o catálogo de MeSH terms, o descritor “comprehension” é aquele 

que corretamente “inclui a compreensão, por um paciente ou sujeito de pesquisa, 

de informação compartilhada oralmente ou por escrito” (THE NATIONAL CENTER 

FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION, tradução nossa). A chave de busca, 

então, ficou da seguinte forma:  

 
 
(("Informed Consent"[Mesh]) AND "Consent 
Forms"[Mesh]) AND "Comprehension"[Mesh] 
 

 

A partir dessa busca, foram encontradas 336 ocorrências. Como, mes-

mo utilizando um descritor a mais em relação à pesquisa por trabalhos nacionais 

no LILACS, a quantidade de resultados ainda foi expressiva, passei a aplicar fil-

tros por data de publicação, tipo de publicação e disponibilidade do inteiro teor. 

Assim, permaneceram apenas as publicações dos últimos cinco anos, os traba-

lhos que se enquadravam no tipo “artigo de revista” e aqueles cujo inteiro teor 

estivesse disponível gratuitamente. Observo que o filtro de cinco anos é pertinen-

te, pois, quando da elaboração do projeto de pesquisa do presente trabalho, já 

havia feito extensa revisão bibliográfica, na qual tive acesso livre a todos os resul-
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tados da base EthxWeb. Essa base de dados compreende os resultados do Pub-

Med mais a maior biblioteca do mundo de livros, monografias e capítulos de livros 

em bioética (BIOETHICS RESEARCH LIBRARY). Já o filtro restringindo a busca 

aos artigos de revista foi por tentativa de refinar a busca por possíveis pesquisas 

empíricas, retirando dos resultados editoriais, comentários, biografias, legislação 

e revisões de literatura, por exemplo. Após os filtros, restaram 25 ocorrências, das 

quais passei à análise dos resumos. Verifiquei que dois dos trabalhos não se tra-

tavam de pesquisa propriamente e eram apenas dissertação ou opinião sobre o 

tema. Então, dos 23 resultados pertinentes realizei síntese executiva que se en-

contra no apêndice A deste trabalho. 

De início, destaco que a ocorrência de Meneguin e Ayres (2014) desta 

busca é a mesma da do LILACS, assim como o artigo de Souza et al. (2013), ad-

vindo do PubMed, é o mesmo da diligência anterior. Dessa maneira, as duas pes-

quisas brasileiras que foram localizadas pela busca no PubMed já haviam apare-

cido na pesquisa via a base LILACS. 

Quanto ao objeto dos trabalhos, assim como ocorre com as pesquisas 

brasileiras, há grande predominância temática do consentimento no âmbito da 

pesquisa (20 dos 23 trabalhos da busca no PubMed, ou 87%) em relação ao 

campo da assistência. Acredito que isso se deve ao fato do termo de consenti-

mento em pesquisa ser obrigatório por normas administrativas ou lei em boa parte 

dos países, enquanto que na assistência, em geral, carece de regulação. Essa 

falta de normatização de procedimentos éticos na assistência, aliás, é apontada 

na publicação croata de Vučemilo e Borovečki (2015). Ressalto que, com essa 

observação, não quero dizer que a criação de normas exigindo o termo de con-

sentimento escrito seja o caminho ideal. É apenas uma das explicações que vejo 

para haver maior preocupação acadêmica com os termos em pesquisa do que no 

contexto da assistência em saúde. Além disso, o TCLE em pesquisa ganhou im-

portância na história antes do consentimento na assistência, o que firma a sua 

tradição como tema de interesse. Houve, ainda, grande atenção dos meios de 

comunicação aos muitos escândalos em pesquisas mundo afora. 

Ainda em relação ao objeto das ocorrências da busca no PubMed, veri-

fico que a maioria dos estudos sobre o consentimento informado costuma versar 

sobre a legibilidade dos TCLE, compreensão das informações por parte dos usuá-

rios ou participantes de pesquisa, medidas para melhorar essa compreensão, e 
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avaliação de satisfação dos usuários ou participantes. Por vezes, tratam da forma 

como os profissionais enxergam o consentimento informado ou os TCLE. Algu-

mas pesquisas recentes, geralmente estadunidenses, se voltam ao e-consent, à 

interatividade dos meios multimídia no auxílio ao consentimento, a questões de 

custo-efetividade de intervenções no consentimento e às particularidades das 

pesquisas de biobancos – para os quais as pessoas fornecem amostras sem que 

haja ainda determinação do protocolo para o qual elas se destinarão. 

Assim como ocorreu com os trabalhos localizados pelo LILACS, quanto 

à espécie de dado e o tipo de análise das investigações, nos achados do PubMed 

houve também grande predominância dos quantitativos, com 17 dos 23 trabalhos 

nessa categoria (74%). Apenas dois trabalhos têm abordagem qualitativa e quatro 

são quali-quantitativos, sendo que, nesses casos, não raro predominam os dados 

quantitativos. Novamente, mesmo que o objeto da maioria das análises seja ex-

tremamente complexo e se debruce sobre relações e compreensões humanas, 

creio que a adoção preponderante dos métodos quantitativos exclusivos seja mais 

em razão da sua tradição na área da saúde do que pela demanda do objeto in-

vestigado. Afinal, como ressaltou a pesquisa da busca do LILACS de Lobato et al. 

(2014), os dados e análise quantitativa não conseguem se aproximar desse tipo 

de realidade com propriedade se empregados de forma isolada: “o conhecimento 

deles sobre as informações do TCLE foi superestimado quando avaliado por ins-

trumentos que utilizavam questões fechadas” (p. 1307). 

Por falar nas pesquisas que utilizaram questionários, volto à questão de 

ter sido comum em ambas as buscas que os formulários se limitassem a questões 

e formatos simplistas. Por exemplo, questionários fechados e completados pelos 

participantes se limitando a perguntas nas quais os próprios avaliavam a compre-

ensão das informações e a qualidade dos TCLE, bem como marcassem grau de 

satisfação com as informações recebidas, sem busca de mais dados. Algumas 

das investigações analisadas, pondo em cheque esse tipo de pergunta feita de 

forma isolada, chegaram a verificar que enquanto as pessoas julgam estarem 

bem informadas, sequer tinham entendido informações essenciais sobre os fatos 

– como a de que a chance de não engravidar utilizando IVF é muito maior do que 

a chance de engravidar, ou que pesquisa não é tratamento e que participantes de 

estudos clínicos podem até não receber medicação alguma. Aliás, conforme já 

ressaltado anteriormente, as publicações de Meneguim (2009, 2010 e 2010) mos-
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traram que, em geral, os sujeitos que receberam placebo nos estudos analisados 

sequer haviam entendido o quê isso significava e apreciavam que as pesquisas 

corriam em benefício próprio, ou seja, acreditavam estar recebendo tratamento. 

Ademais, perguntas diretas e fechadas sobre satisfação feitas a usuá-

rios, sobretudo aos que estão sendo atendidos, tendem, tanto no Brasil como no 

exterior, a obter respostas muito positivas (VAITSMAN; ANDRADE, 2005; 

PNASS, 2007). O sentimento de gratidão dos usuários influencia suas declara-

ções de satisfação, junto com o receio de perder o acesso ao serviço se o critica-

rem. Isso é ainda mais importante no setor público, sobretudo o de países em de-

senvolvimento (VAITSMAN; ANDRADE, 2005). A verificação de satisfação dos 

usuários é importante e deve ser adequadamente colhida. Mas, satisfação e qua-

lidade são conceitos distintos (SPRENG; MACKOY, 1996). E a qualidade dos 

termos de consentimento não pode ser medida apenas perguntando-se aos usuá-

rios por meio de teste se acham que estão bem informados e satisfeitos. Dessa 

forma, formulários com perguntas fechadas e simples que se restringem a indagar 

se o respondente está satisfeito com as informações e se as entendeu, são pouco 

efetivos para compreender a realidade do consentimento informado. 

Ainda sobre os métodos de pesquisa, verifico que várias investigações 

estrangeiras, assim como as brasileiras, ao avaliar a qualidade dos termos, se 

limitaram a aplicar testes quantitativos de legibilidade que realizam contagem de 

palavras e verificam tamanhos de frases. Outras utilizaram esses parâmetros na 

composição de uma das variáveis de análise ou apenas como com o fito de com-

parar instrumentos antes da realização da coleta de dados. 

Relacionando os métodos, tipos de análise e origens dos estudos, per-

cebo que, em geral, pesquisas de desenhos mais simplificados ou estudos que 

procuram só inteirar-se do cenário existente geralmente advêm de países cujos 

estudos na área de bioética são mais recentes – como o Brasil –, por motivos 

bem claros: onde a área é incipiente, é preciso primeiro conhecer o contexto. 

O mesmo ocorre com a opção temática dos trabalhos. Quando as pes-

quisas estão se iniciando em determinada população, é comum que se repitam 

estudos realizados em outros países e tente-se dialogar com seus resultados. Os 

trabalhos que simplesmente aplicam testes de legibilidade a TCLE são amostras 

tanto dessa tendência como da dos estudos de métodos para diagnóstico de ce-

nário. Outro exemplo de mudança temática que pode vir com a maturidade na 
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área são estudos que comparam as práticas ao longo do tempo (como a pesquisa 

inglesa de Ennis e Wykes, de 2016), que só são possíveis, claro, quando essas 

práticas já ocorrem há algum tempo. Por exemplo, se determinada instituição de 

saúde utiliza o mesmo ou praticamente o mesmo modelo de TCLE desde que a 

prática de aplicar termo de consentimento foi instituída no local, não há como rea-

lizar comparação dos seus TCLE ao longo dos anos. O mesmo para a evolução 

legislativa. Não é possível avaliar as sucessivas mudanças normativas se ainda 

vigente no país a primeira e única norma em determinado assunto, ainda mais se 

ela ainda não tiver encontrado conflitos que a levem a instâncias de julgamento e 

à criação de um corpo de precedentes. Além disso, o aprofundamento nos temas 

e no tipo de intervenções sobre os problemas já detectados (e não somente reali-

zar diagnósticos sobre a situação) também demonstra algum grau de maturidade 

dos estudos no domínio da bioética. 

Demais, a realidade dos países, e não propriamente a sua maturidade 

na área, também influencia a abordagem dos temas. É assim que, segundo a 

busca realizada, a Uganda realizou estudo (OCHIENG et al., 2014) a respeito de 

como ocorre o compartilhamento de informações sobre cirurgias em local de re-

cursos escassos, enquanto os EUA têm investigações (HARMELL; PALMER; 

JESTE, 2012; SIMON; KLEIN; SCHARTZ, 2016) sobre e-consent, assunto que 

teria bem menos relevância em país onde o acesso à internet não é trivial nem 

mesmo pelas instituições de saúde. Igualmente, as concepções valorativas e mo-

rais dos diferentes contextos também impactam os temas de pesquisa e as abor-

dagens realizadas. Por exemplo, acredito que um dos fatores para a proeminên-

cia e anterioridade histórica das pesquisas estadunidenses na área de bioética é 

a grande valorização da autonomia individual no país, o que impulsiona o interes-

se por pesquisas sobre o consentimento informado e a capacidade para a tomada 

de decisões em saúde. Por outro lado, há países africanos e orientais onde, por 

questões culturais, algumas dessas discussões sequer fariam sentido. 

Ressalto que a busca no PubMed, mesmo com os filtros aplicados, 

conseguiu localizar trabalhos realizados em todos os continentes do globo, com 

exceção da Antártida. No entanto, novamente, a proeminência estadunidense nos 

estudos da área se fez presente: das 23 pesquisas localizadas, 12 delas, ou 

52,2%, foram realizadas no EUA – sem considerar que várias outras podem ter 

tido financiamento ou cooperação com o país, como é o caso das pesquisas bra-
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sileiras da busca do LILACS de Wingester (2012), Lobato (2012) e Lobato (2014). 

Afinal, conforme os já citados dados do último levantamento do Fórum Global pa-

ra Pesquisa em Saúde, os EUA, sozinhos, representam 50% do financiamento 

público mundial para pesquisas na área da saúde (BURKE; MATLIN, 2008). 

Em meio a essas observações, as pesquisas da busca do PubMed, as-

sim como as do LILACS, convergem para o diagnóstico de que o consentimento 

informado é, em geral, mal compreendido tanto pelos usuários, como profissionais 

e instituições, e que toda a área de bioética precisa de maior número de estudos 

e de práticas mais bem estruturadas. Conforme relato de artigo brasileiro (FER-

REIRA; SOUZA, 2012), até mesmo o sistema CEP-CONEP necessita de mais 

informações e de segurança em suas decisões.  

É assim que a presente pesquisa se insere nesse contexto de pouca in-

formação, muitos acontecimentos e sentimentos misturados. Estamos em um país 

de bioética tardia e que pouco amadureceu seus estudos e legislação desde que 

a área despontou. Necessitamos de mais diagnóstico do que de fato está ocor-

rendo. Ao mesmo tempo, as discussões e soluções são urgentes. São milhares 

de procedimentos, tratamentos e ensaios clínicos em curso, havendo ou não in-

formações éticas suficientes que os embasem. São também diversos os proces-

sos administrativos e judiciais no assunto, com enormes dúvidas e ansiedades 

tanto por parte dos profissionais e instituições, como da população e até mesmo 

dos julgadores. Como se não bastasse, a conjuntura brasileira abarca um sistema 

público de saúde que na prática luta por recursos, carece de compreensão pela 

população e pela classe política, reclama prioridade e gestão de qualidade, e 

acaba não conseguindo resolver todas as demandas que batem às suas portas. 

No meio desse turbilhão, estão as pessoas – sendo que a área da saúde pode 

representar alguns dos momentos mais centrais de suas vidas! Seja utilizando os 

serviços de saúde, realizando-os ou pensando sobre eles, ali estão elas, as pes-

soas, com suas dores, problemas, cansaços, valores, necessidades de tratamen-

to, carência de atenção e carinho, falta de compreensão pelo outro (ou pela insti-

tuição onde laboram), com choros, decepções, alegrias e esperanças. Este traba-

lho existe, então, em ambiente de muitas incertezas, preconcepções não situa-

das, de cotidiano atribulado e, ainda, de lágrimas e euforia. É pelas pessoas que 

a discussão nele ventilada tem relevância e é para elas que desejo que ele se 

volte.  
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“Cê num quer me entrevistá também não, moça?” 
(abordagem feita por um entrevistado no hospital do SUS, antes 

mesmo que eu o convidasse a participar do estudo). 
 

“Você quer ouvir minha opinião das coisas? Mas que glória, 
Senhor, que glória! Quanta honra!” 

(usuária do hospital do SUS, empolgada, no início da entrevista). 
 

“A gente responde o que quer, tô achando boa as perguntas!” 
(usuária do hospital do SUS, no meio da entrevista). 

 

“Se quiser, põe meu nome inteiro que tenho orgulho de assinar. 
O termo é importante e essa entrevista também!” 

(usuária do hospital do SUS, ao final da entrevista). 
 

 

3 MÉTODO 
 

3.1 Preceitos e estrutura 
 

Trata-se de pesquisa teórica e de campo quali-quantitativa que envolve 

observação participante, análise de documentos e a realização de entrevistas 

com usuários de um hospital do SUS e um particular. O objetivo é verificar a práti-

ca do consentimento informado na assistência à saúde no contexto do sistema de 

saúde brasileiro. Atentei para a tomada de decisões, troca de informações e per-

cepção dos usuários e profissionais sobre o consentimento informado. Também 

observei os termos de consentimento, que tão freqüentemente são assinados nos 

hospitais, verificando tanto a forma como estão redigidos e sua facilida-

de/dificuldade de leitura, bem como o uso que as pessoas fazem deles e como os 

usuários os avaliam. 

O trabalho de Cassileth et al. (1980), realizado na década de 1970 e 

publicado no início de 1980 no periódico New England Journal of Medicine, inspi-

rou em parte esta pesquisa. Naquela época, os estudos sobre o consentimento 

informado e, aliás, o próprio consentimento informado tal qual o compreendemos 

hoje, davam os primeiros passos. Na oportunidade, foram aplicados questionários 

fechados a pessoas que haviam assinado termos de consentimento para proce-

dimentos da oncologia do Hospital da Universidade da Pensilvânia e da de um 

hospital afiliado à Veterans Health Administration – sistema público de saúde es-
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tadunidense voltado para a assistência a certos veteranos de guerra, como os 

condecorados por terem sido feridos em ação ou que adquiriram deficiências em 

razão do cumprimento do dever militar (U.S. DEPARTMENT OF VETERANS AF-

FAIRS). O objetivo era averiguar o que as pessoas recordavam das informações 

passadas tanto por escrito quanto oralmente acerca daqueles procedimentos. 

Também se pretendia coletar as impressões dos respondentes sobre os termos 

de consentimento e avaliar se o propósito dos mesmos estava sendo alcançado. 

Diversos pesquisadores aplicaram os questionários e a coleta de dados durou 

cinco meses, período necessário para se inteirar o total desejado de 200 sujeitos. 

Desses, 77% procediam do hospital universitário e 23% do segundo hospital. 

Os principais resultados obtidos, conforme a publicação, foram que so-

mente 60% dos respondentes entenderam a natureza e escopo do procedimento 

e apenas 55% listaram corretamente pelo menos um dos seus riscos mais impor-

tantes. Os pesquisadores encontraram associação desses resultados com o nível 

educacional dos participantes da pesquisa. Também verificaram que a maior par-

te das pessoas acredita que os termos, que a maioria admitiu não ter lido atenta-

mente, servem para proteger os direitos dos médicos e não os direitos dos usuá-

rios. Apesar disso, a maioria julga que os termos são importantes, contêm infor-

mações úteis e declara que se esforça para se lembrar das informações lidas. 

Não houve influência do hospital do estudo e nem do tipo de procedimento onco-

lógico nos resultados. Com base nesses achados, os autores concluíram que: 
O propósito do processo de consentimento, que é facilitar e as-
segurar decisões do paciente, está sendo pobremente alcançado 
e pode realmente estar sendo frustrado pelo procedimento atual-
mente adotado. Barreiras são impostas pela dificuldade do mate-
rial escrito e pela concepção de que os termos de consentimento 
são documentos legais, dentre outras conotações negativas. Es-
sas barreiras precisam ser removidas para que os termos de 
consentimento realizem os objetivos pretendidos [...] (CASSI-
LETH et al., 1980, p. 899-900, tradução nossa). 
 

Ao ler o artigo de Cassileth et al (1980), refletir sobre seus métodos e 

resultados, e já estudando o consentimento informado há algum tempo, interes-

sei-me por realizar pesquisa que dialogasse com a desses autores. Há, decerto, 

pontos frágeis no estudo, como a presunção de que é possível captar com exati-

dão, ainda mais por meio de questões fechadas, o quanto uma pessoa compre-

endeu seu tratamento e o quanto simplesmente não quis declarar ou até mesmo 

nega para si própria determinado conhecimento. Outro tópico que ensejaria críti-
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cas é de terem comparado dois hospitais sem se preocuparem com a composição 

de uma amostra; bem como de não terem utilizado, como era comum à época, 

nenhum método estatístico para as análises e associações entre as variáveis. 

Ademais, questionaria novamente a abordagem quantitativa exclusiva para traba-

lhar tema de tal complexidade, conferindo tamanha verdade a resultados de sen-

tido tão profundo obtidos pelos métodos utilizados. No entanto, em que pesem as 

limitações e a época do estudo, e mesmo que desde então pesquisas mais recen-

tes tenham se debruçado sobre o tema, aquele trabalho permanece dos mais in-

teressantes. 

Até mesmo em virtude de críticas que faço a muitos dos trabalhos ante-

riores, optei por utilizar na presente pesquisa combinação de métodos quantitati-

vos com qualitativos, sem perder também o embasamento dos estudos sobre teo-

ria e história do consentimento informado. Acredito que, se não é possível encon-

trar verdades absolutas e nem abarcar com a exatidão positivista o ser humano e 

suas relações, a combinação de métodos e de áreas do conhecimento deve ser o 

melhor caminho para uma visão mais ampla e, ao mesmo tempo, próxima da rea-

lidade. É certo que tanto a abordagem quantitativa como a qualitativa encontram 

limitações na investigação do mundo que nos cerca, então aliar suas qualidades e 

enxergá-las como complementares e não opostas (MINAYO; SANCHES, 1993), 

contribui para a composição de um quadro mais interessante e vivo. Nesse senti-

do, trago sensível depoimento da historiadora Mercedes Vilanova (1994, p. 52-

55), professora catedrática da Universidade de Barcelona, sobre a articulação de 

entrevistas com estatística: 
E não posso deixar de fazer aqui um breve louvor à estatística. [...] 
Somente a estatística evidencia aquela descrição da paisagem 
social que é imprescindível para matizar as diferenças [...] que es-
tabelece, finalmente, as perguntas interessantes [...]. Perguntas 
que só a fonte oral pode responder. Nesse sentido, há uma analo-
gia, um casamento perfeito entre a estatística e a fonte oral. Mas, 
além disso [...], através do ordenamento, de uma maneira relati-
vamente simples, podemos pela primeira vez na história calcular 
os coeficientes de correlação que nos apontam as relações invisí-
veis entre as variáveis, o que até agora não era possível obter. A 
estatística constitui-se, portanto, num instrumento imprescindível 
para uma História completa, uma História bem-feita. [...] Quando 
descobri que o importante era exatamente o que não se dizia – os 
silêncios – [...]. Quando a exaustiva amostra nos demonstrou a 
realidade, [...] propusemos as histórias de vida, que na realidade 
são sempre uma biografia dupla, porque queremos saber quem 
são e como são, mas, sobretudo, falando com eles, queremos sa-
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ber quem somos nós. E esta é a lição que mais me ensinaram os 
analfabetos: que eu desconheço minha própria subjetividade. [...] 
Porque as entrevistas tendem a indicar os pontos cruciais que pre-
judicam a independência ou a liberdade: ou apontam os bloqueios 
das consciências, ou sublinham o que mais dói. 
 

A propósito, esclareço que escrevo este trabalho em primeira pessoa 

exatamente admitindo que não é possível qualquer produção humana completa-

mente desprovida de subjetividade (GOLDENBERG, 2004; POPPER, 2007). Já 

que a total objetividade científica na qual se cria no passado não se trata de pos-

sibilidade, assumo, então, os traços que o pesquisador-sujeito inegavelmente traz 

à pesquisa. Isso é ainda mais patente ao utilizar entrevistas dentre os métodos da 

investigação, pois a entrevista parte do diálogo, da interação entre pessoas: é um 

encontro de sujeitos. Dessa maneira, é relevante, além de obter informações so-

bre os entrevistados, conhecer também a entrevistadora (ALBERTI, 2013), pois 

meus pontos de partida acabarão contagiando os dados. Venho de formação em 

ciências sociais aplicadas, da tradição de pesquisa que enxerga textos como con-

textos, que relativiza e argumenta, e que ainda observa a área da saúde como 

uma espécie de outsider. Certamente, essa perspectiva trará matizes à pesquisa, 

então é preferível que seja da forma mais consciente possível. Isso é necessário 

até mesmo para que, com seu aspecto subjetivo iluminado, o estudo alcance a 

objetividade plausível e se revista de validade científica. Assim, creio que é me-

lhor reconhecer que a subjetividade na pesquisa existe do que tentar disfarçá-la e 

permitir que atue sem que dela se tenha consciência. Não retiro com a linguagem, 

entretanto, o enfoque do objeto de estudo para passá-lo ao pesquisador, apenas 

clareio que objetos e sujeitos estão expostos e mais próximos do que os sujeitos 

ocultos por trás dos verbos, em geral, tendem a tolerar. Porém, não pretendo com 

esta escolha reprovar ou qualificar as diferentes opções e estilos de escrita: mi-

nha crítica se direciona apenas à tradição da impessoalidade como expressão de 

maior racionalidade, como discurso científico-objetivo em si. 

Observo também que a pesquisa em direito, minha área de formação, 

carece tanto de investigações que colham dados empíricos da realidade e com 

ela de fato dialoguem (FARIA, 2006), como, especialmente, de dados quantitati-

vo-estatísticos. Dessa forma, creio que este trabalho pode também se inserir no 

contexto do (re)pensar a pesquisa jurídica que vem sido reclamado por alguns 
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autores (GUSTIN; DIAS, 2006) e na ideia de trazer o direito para mais próximo da 

realidade social. 

Semelhantemente, tem sido apontada crise na produção científica, com 

necessidade de revisão de seus métodos e, principalmente, cultura (CASADE-

VALL; FANG, 2012; GIGERENZER; GRAY, 2011). Assim, de um lado, o caminho 

apontado para o direito e para as humanidades passa por conversar mais com as 

ciências e abarcar dados numéricos e estatísticos advindos da vida social e do 

modo de funcionamento do próprio ser humano. De outro, verifica-se a necessi-

dade de a ciência se aproximar das humanidades (POTTER, 1971), na verdade, 

retomando as suas raízes filosóficas, das quais nunca deveria ter se afastado:  
A ciência [...] deveria agora [...] retornar às suas raízes filosóficas. 
Abraçar [...] as humanidades também poderia ajudar os cientistas 
a se comunicar melhor no seu engajamento com o público em ge-
ral. A ciência pode ser tornar metodologicamente mais rigorosa 
aderindo aos princípios da epistemologia e da lógica, o que, por 
sua vez, poderia reduzir o número de erros no trabalho científico. 
A melhor apreciação da ética [também se impõe] (CASADEVALL; 
FANG, 2012, p. 895, tradução nossa). 
 

Aliás, essa aproximação entre ciências e humanidades é precisamente 

o que reclama a bioética, conforme famosos dizeres do bioquímico e professor 

emérito da Universidade de Wisconsin Van Rensselaer Potter (1971, p. vii, tradu-

ção nossa) – a quem geralmente é atribuída, equivocadamente, a criação do ter-

mo “bioética”: 
Se há “duas culturas” que parecem incapazes de conversar uma 
com a outra – ciência e as humanidades – e se isso é parte do 
motivo pelo qual o futuro parece duvidoso, então possivelmente, 
nós devêssemos construir a “ponte para o futuro” mediante a con-
cepção da disciplina de Bioética como uma ponte entre as duas 
culturas. 
 

Há que se reconhecer, porém, que os conflitos entre os campos do co-

nhecimento, apontados há décadas pela literatura (SNOW, 2012), ainda persis-

tem. E, no entanto, a interdisciplinaridade se impõe diante de realidades comple-

xas (GUSTIN; DIAS, 2006), demandando chamar à cooperação campos do co-

nhecimento diversos, bem como concertar diferentes métodos de coleta e análise 

de dados. Não se trata, contudo, de uniformizar os conhecimentos, empobrecen-

do-os. Pelo contrário: ratificando que partem de raciocínios diversos – as ciências 

buscam a explicação, as humanidades, a compreensão e as artes, a revelação 

(IANNI, 2011) –, que contribuem cada qual à sua maneira para trabalhar os pro-
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blemas do mundo, deseja-se enriquecê-los com o diálogo mútuo constante. Des-

se modo, é pleiteando mais encontros entre humanidades e ciências, bem como 

de seus métodos de observação do mundo, e reclamando maior interdisciplinari-

dade, que este trabalho se posiciona perante a conjuntura científica. Os proble-

mas aqui discutidos, referentes à bioética e aos direitos da personalidade, à rela-

ção entre usuários de serviços de saúde e profissionais, aos diferentes cenários 

do sistema de saúde brasileiro e à melhor prática e resolutividade da assistência 

só podem encontrar deslinde se essas barreiras forem transpostas e os diversos 

conhecimentos se articularem em prol de soluções efetivas. 

Com esses pressupostos colocados, prossigo explicando os métodos 

de coleta de cada tipo de dado e de análise dos mesmos. Ver-se-á que subdivido 

os métodos para depois congregar os dados em discussão, procurando restabe-

lecer a realidade cindida pelas formas de observação da pesquisa. 

 

3.2 Coleta de dados 
 

A coleta de dados foi realizada em um hospital de atendimento exclusi-

vo ao Sistema Único de Saúde (SUS) e em um particular. Envolveu observação 

participante do campo de estudos, realização de entrevistas com usuários e análi-

se de documentos, com o recolhimento dos modelos de TCLE objetos da pesqui-

sa e análise dos prontuários dos usuários entrevistados. Transcorreu entre agosto 

de 2015 e julho de 2016, sendo que a coleta no hospital particular ocupou a maior 

parte desse período. 

Como tenho a intenção de comparar os resultados obtidos nos hospitais 

e, diante da dificuldade de estabelecer o que seria um hospital médio de cada 

setor no Brasil, selecionei dois hospitais de reconhecida excelência na área de 

oncologia do país. Ambos são hospitais de grande porte, têm tecnologia para rea-

lizar procedimentos que são possíveis em poucas instituições e têm abrangência 

e impacto nacionais. 

O hospital do SUS (HSUS) é gerido, como é muito comum no Estado 

de São Paulo e mais ainda na oncologia, por Fundação que é Organização Social 

(OS) sem fins lucrativos, permanecendo de atendimento exclusivo via SUS. É 

mantido por repasses do Ministério da Saúde e por doações, que acabam sendo 

sua maior fonte de renda, com a impressionante preponderância de doações de 
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até cinco reais nesse montante. Atende uma média de seis mil pessoas por dia, 

vindas de quase duas mil cidades diferentes de todos os Estados da Federação e 

conta com aproximadamente 3.500 empregados, com cerca de quatro centenas 

de médicos em regime de dedicação exclusiva. É centro exclusivamente voltado 

para a oncologia, contando, para tanto, com 230 leitos em cerca de 130 mil me-

tros quadrados. Mensalmente, realiza em média mais de cinco mil sessões de 

quimioterapia e mais de 23,5 mil consultas médicas. 

O hospital particular (HP), até pela sua excelência e destaque inclusive 

dentro do setor privado, acaba sendo de acesso mais elitizado do que a média 

dos hospitais do mesmo segmento. Atende via desembolso direto, planos de saú-

de do padrão mais elevado do país e também realiza filantropia em parceria com 

o setor público. Conforme dados referentes a 2015, conta com mais de 12 mil co-

laboradores e tem em torno de 7.500 médicos cadastrados. Sua área total ultra-

passa os 200 mil metros quadrados, onde se encontram mais de 600 leitos e cer-

ca de 40 salas cirúrgicas. O centro de oncologia tem acesso, leitos e estruturas 

próprias dentro da instituição. 

Os dois hospitais têm unidade principal onde se concentram os servi-

ços, especialmente os de alta complexidade. E contam também com unidades 

externas, que podem ser de mero apoio com exames diagnósticos e prevenção, 

ou disporem de toda estrutura hospitalar para o tratamento completo. Essas uni-

dades podem se localizar no mesmo município do centro principal ou estarem 

espalhadas pelo país. Ambas as instituições divulgam preocupação com o aten-

dimento humanizado a seus usuários. Mantêm também canais de ouvidoria para 

que manifestem suas opiniões. Por fim, o HSUS conta com unidade especializada 

em cuidados paliativos. 

Os hospitais concordaram em participar da investigação, tendo o proje-

to de pesquisa passado tanto por apreciação científica de seus institutos de pes-

quisa como também por avaliação ética, recebendo a aprovação de ambos os 

Comitês de Ética (CEP) dos hospitais. Também foi apreciado e aprovado pelo 

CEP da própria Faculdade de Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo 

(USP). Os hospitais mostraram interesse pela pesquisa, deram todo o apoio para 

a sua realização e fui muito bem acolhida por seus funcionários. O campo de es-

tudo, então, não se mostrou hostil à pesquisa e à minha presença, pelo contrário: 
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as instituições se abriram à análise e inclusive solicitaram a apresentação dos 

resultados para que eventualmente revisem suas práticas. 

Por fim, devo esclarecer que a opção pela oncologia se deu, em primei-

ro plano, por analogia com a pesquisa de Cassileth et al. (1980). Mas, mais que 

isso, a área despertou interesse pela importância a ela atribuída pelas próprias 

pessoas, pela sensibilidade das questões envolvidas e pela intensidade de emo-

ções, confrontações de valores e direitos que o tratamento de câncer pode provo-

car. Verificar o consentimento informado na oncologia, sob o ponto de vista dos 

usuários, é analisar como ocorre a tomada de decisões e o esclarecimento em 

alguns dos momentos mais importantes de suas vidas. 

Além disso, a oncologia não raro se posiciona como uma condição crô-

nica e central na vida da pessoa (LIDZ, 1993). Isto é, são meses ou anos de tra-

tamento dedicados ao câncer, com relevantes mudanças no cotidiano do usuário 

em função desse cuidado. De outro lado, também implica grande envolvimento de 

tempo, energia e emoções da equipe de saúde. Esses fatores ocasionam maior 

proximidade do usuário com os hospitais, profissionais de saúde, com a doença, o 

tratamento e, não raro, consigo próprios, com constante e rica revisão de valores 

e planos de vida. O câncer talvez faça aflorar alguns dos momentos mais huma-

nos, difíceis e esplendorosos das suas vivências. Portanto, se estamos a tratar de 

bioética, ou seja, nos preocupando com questões éticas encontradas conforme as 

pessoas interagem com o biológico no seu entorno e dentro de si próprias (JON-

SEN; JAMETON, 2004), certamente a oncologia é dos campos de estudo mais 

férteis e sensíveis à problemática. 

 

3.2.1 Participantes da pesquisa: critérios de inclusão e cálculo amostral 

 

Para as entrevistas, usuários dos ambulatórios de oncologia dos hospi-

tais foram convidados a participar do estudo logo depois de assinarem TCLE para 

a realização de procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. Adotei como corte os 

procedimentos de tomografia computadorizada (TC) e quimioterapia (QT), por 

serem comuns na oncologia e ensejarem também discussão sobre informações 

prestadas e riscos envolvidos. 

Eu mesma realizei todas as entrevistas. Foram, no total, 105 em ambos 

os hospitais. Destas, dez ocorreram no estudo piloto realizado no HSUS em junho 
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de 2015. Já na coleta definitiva, entre agosto de 2015 e julho de 2016, 53 entre-

vistas foram realizadas no HP e 42 no HSUS, com a validação de 41 em cada 

hospital. A amostra para a análise estatística foi composta, então, por 82 indiví-

duos, atendendo com sobra ao cálculo amostral abaixo. Já para a análise qualita-

tiva, dados das 105 entrevistas poderiam ser aproveitados, desde que pertinen-

tes. 

Primeiramente, só ingressaram na pesquisa as pessoas que, após as 

devidas explicações acerca do trabalho e os riscos envolvidos, quiseram nele in-

gressar. Para não haver confusão entre os termos objeto da investigação e o 

TCLE da própria pesquisa, a assinatura neste foi colhida somente ao final da en-

trevista. Contudo, antes de ingressar na pesquisa, a pessoa já havia recebido to-

das as informações necessárias e concordado oralmente, tendo ciência de que 

poderia desistir de participar a qualquer momento. Ainda, os usuários que já havi-

am atendido ao estudo uma vez não poderiam fazê-lo pela segunda, caso voltas-

sem a se encaixar nos critérios da amostra. 

Além disso, apenas integraram a amostra aqueles que tinham capaci-

dade para participar da entrevista. Todos os entrevistados tinham que ter idade 

igual ou maior que 18 anos, até porque não é objeto desta pesquisa a oncologia 

pediátrica. Mas não pré-determinei idade máxima para permitir verificar caso a 

caso as possibilidades de cada um. Aqueles sujeitos que sabiamente tinham 

transtorno mental que impossibilitasse o entendimento das perguntas ou que esti-

vessem extremamente debilitados fisicamente não entrariam no estudo. Essa si-

nalização poderia vir dos profissionais do hospital, dos prontuários ou mesmo da 

própria família do usuário. Houve caso que abortei a entrevista delicadamente ao 

perceber que o entrevistado não tinha a lucidez necessária e outro que, embora a 

usuária fosse capaz, estava em momento de extrema ansiedade, o que a tornava 

temporariamente incapaz para ingressar na investigação. Não excluí da amostra 

analfabetos ou pessoas com dificuldade de leitura. Nesses casos, para a assina-

tura do TCLE do presente estudo, explicava toda a pesquisa também ao acompa-

nhante e solicitava-lhe que o assinasse em nome do usuário ou junto com a im-

pressão digital do mesmo. 

Não entrevistei pessoas internadas, apenas usuários que se encontra-

vam nos serviços ambulatoriais. No caso do HSUS, não raro seria desaconselhá-

vel realizar a pesquisa com os internados, porque se ali se encontravam, geral-
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mente era porque estavam em estado grave, extremamente debilitados ou de-

mandando isolamento em razão de causas infectocontagiosas. Na lógica do sis-

tema particular, muitas pessoas poderiam facilmente ser acessadas e ter capaci-

dade para as entrevistas, pois são internadas por motivos diversos que não ne-

cessariamente se relacionam com seu estado de saúde (por exemplo, ocorria de 

usuários serem internados para que os planos de saúde cobrissem as medica-

ções e procedimentos, que não seriam pagos se ministrados ambulatoriamente). 

No entanto, para manter o mesmo padrão em relação ao HSUS, excluí da pesqui-

sa todos os usuários que estivessem internados, até porque, na internação, a tro-

ca de informações e contato com os profissionais de saúde é diferente da do am-

biente ambulatorial. 

Observo que, em ambos os hospitais, o TCLE de QT é assinado sem-

pre que o sujeito inicia quimioterapia na instituição com algum medicamento. Que-

ro dizer que não é firmado apenas quando se trata da primeira quimioterapia à 

que a pessoa se submeterá. Se o sujeito já realizou o procedimento em algum 

momento do tratamento e torna a fazer utilizando outro quimioterápico, o TCLE é 

passado novamente. Da mesma forma, se o usuário realizava QT em outra insti-

tuição e foi transferido com o tratamento em curso, para que a ele seja dada con-

tinuidade no hospital, novo TCLE é apresentado. O mesmo para a TC: a cada 

procedimento o TCLE é assinado novamente. Assim, as entrevistas ocorriam 

após a assinatura dos TCLE e de preferência antes da realização dos procedi-

mentos. Mas, em vários casos, as pessoas já haviam realizado aquele procedi-

mento em algum outro momento do tratamento. Entretanto, como se verá adiante, 

nem mesmo a vivência pretérita tornou as pessoas cientes sobre os riscos dos 

procedimentos e mais esclarecidas sobre seu tratamento. E, como o objetivo da 

pesquisa é entender a prática do consentimento informado, a forma de tomada de 

decisões e verificar a troca de informações, as eventuais experiências anteriores 

com os procedimentos não atrapalham a observação e análise dos dados. 

O cálculo amostral baseou-se nos resultados do estudo de Cassileth et 

al. (1980), o qual observou diferença na proporção de participantes que leram 

com cuidado o termo de consentimento de acordo com a escolaridade. Dos que 

tinham curso superior, 55,3% leram cuidadosamente o termo, enquanto apenas 

21.6% dos que tinham escolaridade inferior ao nível colegial o fizeram. Conside-

rando-se esta diferença de proporção, um erro alfa de 5%, um erro beta de 20% e 
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uma razão entre grupos de 1:1, a estimativa amostral foi de 76 participantes (sen-

do 38 em cada hospital). O cálculo foi realizado pelo programa MedCalc versão 

13.0 (MedCalc Software bvba) e revisto após a coleta de dados para confirmar a 

validade das proporções de fato encontradas em relação às de Cassileth et al. 

(1980). 

Assim, para ingressar na amostra, a pessoa teria que: i) pertencer aos 

cuidados da oncologia ambulatorial de uma das instituições participantes, ii) reali-

zar os procedimentos de TC ou QT também em uma delas, iii) ter assinado TCLE 

para esses procedimentos no dia da entrevista, iv) ser maior de idade, capaz de 

responder à entrevista e, principalmente, v) querer participar da pesquisa. 

Ressalto que, no caso da QT, foi definido que esta não poderia ser rela-

tiva a pesquisa clínica em curso no hospital. Isso porque, no caso de pesquisas 

com novas drogas, os usuários recebem informações de forma diferenciada e 

provavelmente mais detalhada do que nas quimioterapias da assistência à saúde, 

de maneira que os dados não poderiam ser tratados conjuntamente. Ainda, os 

TCLE das pesquisas são específicos de cada estudo, geralmente nem sendo ela-

borados pelos hospitais, e não são os mesmos utilizados na QT da assistência. 

Além disso, o presente estudo objetiva verificar a prática do consentimento infor-

mado na assistência e não na pesquisa clínica. 

Esclareço, por fim, que a não validação de entrevista para compor a 

amostra geralmente ocorreu em razão de ter verificado, a posteriori, que: i) a data 

de assinatura do TCLE de QT não coincidia com a da entrevista; ii) não havia sido 

colhida a assinatura do usuário no TCLE para a QT realizada, por algum equívoco 

da equipe de saúde; iii) embora o usuário fosse receber infusão no ambulatório de 

quimioterapia, o medicamento não era quimioterápico, de maneira que o procedi-

mento não se enquadrava no conceito de quimioterapia; iv) a quimioterapia em 

questão era relativa a pesquisa clínica; e v) o usuário do HP que realizou a TC, 

apesar de ter sido atendido nas dependências da oncologia, não pertencia à as-

sistência oncológica. 

Dessa maneira, a grande maioria das entrevistas invalidadas era refe-

rente ao procedimento de QT. E, por peculiaridades das condutas no atendimento 

do HP, naquele âmbito ocorreram mais invalidações. Foram 12, decorrentes de 

algum dos cinco motivos apresentados. Apenas uma entrevista foi invalidada den-

tre as ocorridas no HSUS, em virtude de a assinatura do termo de QT ter sido 
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adiada para data posterior à da indicação e consentimento oral para o procedi-

mento, tendo em vista peculiaridades do caso. 

 

3.2.2 Entrevistas, análise dos prontuários e observação participante 

 

Primeiramente, como já mencionado, realizei estudo piloto com entre-

vistas e análise dos prontuários de dez usuários do HSUS. O objetivo principal era 

testar o instrumento de entrevistas. Colateralmente, também foi útil para entender 

a dinâmica do campo e poder planejar melhor o fluxo da coleta de dados. O hos-

pital do SUS foi escolhido para o teste do instrumento em razão de seus usuários 

terem, em geral, menor nível educacional em relação ao hospital particular, de 

forma que se as perguntas fossem bem compreendidas por eles, haveria maior 

chance de que também seriam no hospital cujo público tende a ser mais bem in-

formado e formalmente educado. Após o piloto, o instrumento foi revisado e pas-

sou por nova análise dos CEP dos hospitais. Os critérios de seleção, forma de 

entrevista, aspectos éticos e demais características seguiram os mesmos padrões 

mencionados acima. 

O momento e local da abordagem e da realização das entrevistas varia-

ram de acordo com os procedimentos de cada hospital. Procurei intervir o menos 

possível na dinâmica dos campos de estudo, para não prejudicar os próprios usu-

ários e seus tratamentos, bem como a organização das instituições. O mesmo 

ocorreu com relação à análise dos prontuários: separei-os e analisei-os conforme 

momento de conveniência e disponibilidade dentro dos hospitais. Mas me ative 

rigorosamente ao critério de que a entrevista teria que ser feita no mesmo dia em 

que a pessoa assinou o termo para a realização de um dos procedimentos seleci-

onados. Também atendi à necessidade das entrevistas serem realizadas em lo-

cais reservados e sem a interferência ou presença de outras pessoas que não o 

próprio entrevistado. Dessa forma, se eventuais acompanhantes não concordas-

sem em deixar o entrevistado a sós comigo, deixava de realizar a entrevista – o 

que ocorreu apenas uma vez. Já os prontuários poderiam ser analisados em data 

posterior, mas não deixei de marcar em qual dia foi realizada a entrevista em re-

lação aos registros do prontuário, para melhor relacionar as informações. 

No HSUS, por onde iniciei a coleta de dados, a sequência dos procedi-

mentos ocorria da seguinte maneira: os usuários, atendidos por ordem de chega-

 



 76 

da, passavam por avaliação médica, onde eram solicitados exames e/ou indica-

dos tratamentos, como a QT. No primeiro caso, após a consulta, os sujeitos eram 

direcionados para a sala de espera e eram orientados a aguardar o cartão SUS, 

enquanto seus prontuários iam para os setores de agendamento de exames. Po-

sicionei-me na sala de espera, atrás dos guichês de atendimento, à espera do 

retorno desses prontuários. Fiz isso todos os dias corridos da coleta de dados no 

HSUS, durante todo o expediente do setor.  

Algumas horas depois das consultas, os prontuários voltavam com os 

exames agendados e devidamente anotados no cartão SUS do usuário. Esses 

prontuários eram colocados em pilhas conforme a ordem de chegada dos setores 

internos. Nesse momento, eu já observava os cartões, anexados por fora das ca-

pas, para verificar em quais estava agendada a realização de TC, e anotava 

quem seriam os possíveis candidatos às entrevistas. Em seguida, os usuários 

eram chamados para receber os cartões, explicações sobre seu retorno ao hospi-

tal e acerca do preparo dos exames solicitados. Eram recebidos por uma técnica 

de enfermagem em um guichê de atendimento específico para essa orientação, 

que ficava nessa mesma sala de espera. Duas profissionais se revezavam nesse 

guichê ao longo dos dias. Nesse momento e com uma dessas técnicas eram as-

sinados os TCLE de TC. A profissional também fornecia eventuais medicações 

vindas da farmácia e orientava o usuário sobre como tomar os remédios. Com 

discrição e distante do guichê específico, observava todo o procedimento. Logo 

que a profissional liberava os usuários, abordava aqueles que se encaixavam nos 

critérios da amostra. Os que aceitavam participar do estudo, encaminhava para 

uma sala privativa para que a entrevista ocorresse em local reservado. A sala era 

bem próxima ao local da abordagem e havia sido previamente reservada pelo 

hospital para a pesquisa. 

Em relação à QT, uma vez por semana é realizada reunião multiprofis-

sional onde os casos dos usuários são discutidos e são definidas as indicações à 

quimioterapia. Com o auxílio das pesquisadoras do instituto de pesquisa do hospi-

tal, obtínhamos a lista das pessoas para as quais a QT seria indicada nas consul-

tas de cada semana. Verificando as agendas diárias dos consultórios, era possí-

vel saber quem seriam os possíveis entrevistados do estudo via QT e quando es-

tariam no hospital para assinar o TCLE, que era entregue na consulta médica. 

Após a avaliação médica e assinatura do TCLE, esses usuários também eram 
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encaminhados para a sala de espera para aguardarem o retorno do cartão SUS 

com o agendamento da primeira sessão de quimioterapia. Nesse momento de 

espera, e após conferir se realmente o TCLE havia sido assinado, fazia a aborda-

gem para a pesquisa. Caso aceitassem participar, os direcionava para sala dispo-

nível mais próxima do local onde estivessem. 

Observo, então, que, no HSUS, os TCLE de TC e de QT eram assina-

dos sempre no dia em que o médico indicava a realização do procedimento e 

ocorria o agendamento pelo hospital, e não na data de realização do procedimen-

to. Esse fato, decerto, facilitou muito a coleta de dados nesse âmbito. 

Contei com a valorosa ajuda de uma pesquisadora do instituto de pes-

quisa para que não perdesse possíveis entrevistados enquanto estivesse reali-

zando uma entrevista ou outra abordagem. Caso surgissem usuários que se en-

caixavam nos critérios da amostra enquanto eu estava com outro participante, ela 

realizava pré-abordagem para a pesquisa. Em geral, as pessoas tranquilamente 

aguardavam uma entrevista terminar para falarem comigo. De um lado, eram ex-

tremamente solícitas em participar da pesquisa (e de qualquer outra coisa que 

lhes fosse sugerida dentro do hospital, em razão da imensa gratidão pelo atendi-

mento gratuito). De outro, já teriam que aguardar o transporte para suas cidades, 

então a espera era inevitável e a entrevista muitas vezes era encarada como uma 

ótima oportunidade de conversar para passar o tempo. Isso sem falar que os usu-

ários da oncologia comumente se encantam pela possibilidade de serem ouvidos 

e não raro se sentem carentes de atenção em suas vidas. A expectativa de uma 

entrevista, então, significava um evento até mesmo desejado por boa parte das 

pessoas. Dessa forma, aguardar minha disponibilidade não me fez perder possí-

veis participantes no HSUS. Houve momentos, inclusive, que o fluxo de pessoas 

era tão grande no ambulatório que ocorreu de haver simultaneamente dois ou até 

mesmo três candidatos ao estudo aguardando meu retorno de outra entrevista, 

todos dispostos a serem entrevistados. Nesses casos, realizei sorteio para liberar 

as pessoas de uma espera muito longa, mas houve até quem não se importasse 

em aguardar. Tentei evitar, assim, perdas de chances de pessoas serem convi-

dadas a participar da pesquisa, para não prejudicar a composição da amostra. 

Tratarei adiante das negativas de ingressar no estudo. 

Tendo em vista essa dinâmica, ocorreram várias entrevistas por dia no 

HSUS e até mesmo de forma seguida. No setor público, então, o número de en-
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trevistas validadas para compor a amostra foi alcançado em menos tempo que o 

esperado. 

No HSUS, todos os prontuários eram físicos, em formato de processos, 

e estavam arquivados no Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) da ins-

tituição. Para que tivesse vista dos mesmos, eram solicitados pelo instituto de 

pesquisa do hospital, onde os analisei. 

O cenário no hospital particular era totalmente diferente. Primeiramente, 

o fluxo de usuários da oncologia era drasticamente menor em relação ao do 

HSUS. Em segundo lugar, os procedimentos do hospital eram menos padroniza-

dos do que no primeiro, em virtude de seguirem muito a forma de trabalho de ca-

da médico. Além disso, a própria dinâmica da assistência deste campo fazia com 

que as estratégias da pesquisa para a abordagem de potenciais participantes fos-

sem mais complexas e passassem por constantes revisões do meu posiciona-

mento em campo. 

De início, importa esclarecer que as formas de raciocínio da assistência 

são diferentes no sistema público e no particular. No HP, usualmente, uma pes-

soa além de ser usuária do hospital, é, antes mesmo disso, “paciente do Dr. X”. 

Quero dizer que não apenas é criado o vínculo entre um usuário e um profissio-

nal, como pode ocorrer no HSUS, é que, em geral, aquele usuário efetivamente 

“pertence” a determinado médico. Os médicos, por sua vez, são cadastrados na 

instituição, mas normalmente não são de dedicação exclusiva e nem têm relação 

como empregados do hospital: atuam como que alugando consultórios neste, tra-

zendo suas equipes, bem como, e principalmente, usuários para a instituição. É 

assim que, além de meu projeto ter passado por análise ética e científica pela ins-

tituição, também tive que pedir a autorização de todos os médicos chefes de 

equipes na oncologia para eventualmente recrutar algum dos “seus pacientes” 

para o estudo. Também tive que pedir autorização para os responsáveis pelo am-

bulatório de quimioterapia, pelos setores de imagens e pelas unidades externas 

para realizar a abordagem a usuários e coleta de dados nessas dependências. 

Da mesma forma, os prontuários nem sempre estavam arquivados nos 

SAME da instituição e não se apresentavam sempre sob o mesmo formato. Pode-

riam estar no SAME Oncologia no formato de pastas-fichário ou envelopes; ele-

tronicamente no SAME Central; guardados junto aos consultórios da oncologia no 

formato de envelopes; poderiam ser levados pelos profissionais; ficarem armaze-

 



 79 

nados em outros consultórios ou clínicas onde atuam fora do hospital e sob os 

mais diversos formatos; ou ainda em sistema eletrônico online utilizado pelo pro-

fissional (como o HiDoctor). Eram as secretárias de cada médico e o SAME Onco-

logia que me indicavam como localizar os registros dos usuários. E analisava os 

documentos onde me fosse permitido fazê-lo, seja em espaço no SAME Oncolo-

gia ou nos consultórios. 

Devo sinalizar também que os prontuários do hospital não eram unifica-

dos. Ou seja, com o mesmo número de identificação, único de cada usuário (o 

número de prontuário), vários prontuários poderiam ser abertos nos diferentes 

setores da instituição. Por exemplo: o prontuário físico relativo a consultas e exa-

mes era levado pelo médico e arquivado por ele fora da instituição. Mas se o usu-

ário passasse pela internação, lá era aberto prontuário eletrônico, que ficava a 

cargo do SAME Central. Enquanto isso, no ambulatório de quimioterapia era cria-

do novo prontuário físico do tipo pasta-fichário com as anotações feitas naquele 

setor, que posteriormente era encaminhado ao SAME Oncologia. Assim sendo, 

na coleta de dados, reconstruí a unidade dos prontuários dos usuários entrevista-

dos, buscando suas partes nos diferentes formatos e setores. Esse foi, decerto, 

um dos motivos para que a coleta demandasse muito mais tempo no HP em rela-

ção ao HSUS. Como se não bastasse, no período da coleta, houve mudança físi-

ca do local do SAME Oncologia, quando me foi solicitado suspender a consulta 

aos registros até que a situação do setor se normalizasse. 

Outra observação é que, diferentemente da lógica do HSUS, que con-

centrava toda a atenção oncológica de seus usuários, não raro os usuários do HP 

realizavam apenas as consultas no hospital do estudo e deixavam exames e pro-

cedimentos para serem realizados em outras instituições. Em geral, as consultas 

médicas dos oncologistas do HP eram realizadas via desembolso direto. E os 

planos de saúde cobriam os procedimentos no hospital (internações, quimiotera-

pias, exames etc.). Contudo, como já mencionei, a maioria dos planos de saúde 

não tem cobertura para o hospital participante, que pertence às suas categorias 

mais restritas. Então, muitas pessoas consultavam com os oncologistas do HP, 

mas realizavam exames e procedimentos em locais de cobertura de seus planos 

de saúde, fora do hospital. Ainda, diversos usuários vinham de outras cidades, 

preferindo, muitas vezes, nelas realizar os procedimentos, por conveniência. Por 
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esse motivo, além do fluxo de usuários da oncologia ser menor do que no HSUS, 

ainda menos sujeitos se encaixavam nos critérios da amostra. 

Mais uma questão que influenciava na obtenção de participantes é que, 

enquanto a TC é o exame de imagem mais comum na oncologia do HSUS, no HP 

os exames de ressonância magnética e de tomografia por emissão de pósitrons 

(PET-CT) são corriqueiros, muitas vezes aplicados aos casos onde no HSUS se-

ria solicitada TC. São procedimentos mais onerosos e que via de regra não seri-

am solicitados de entrada e nem com tamanha frequência no SUS, até porque a 

tabela do SUS apenas recentemente passou a cobrir o exame de PET-CT e para 

casos específicos. De outro lado, conforme dados do Cadastro Nacional de Esta-

belecimentos de Saúde (CNES) do Departamento de Informática do Sistema Úni-

co de Saúde (DATASUS), o HP detém três dos 49 aparelhos de PET-CT em uso 

no país, o que o torna a instituição brasileira que mais tem equipamentos do tipo. 

A disponibilização e uso de uma dessas máquinas demanda mais ou menos entre 

3,5 e 4,5 milhões por ano de um hospital (CAETANO et al., 2014). Além disso, o 

HP também conta com um equipamento de PET-RM, não disponível no HSUS, 

que realiza integrada e simultaneamente tomografia por emissão de pósitrons e 

ressonância magnética. Dessa forma, sem a barreira de custos, reunindo ampla 

disponibilidade de maquinário e demonstrando cultura institucional de solicitação 

dos exames mais avançados disponíveis, muito menos pessoas realizavam TC no 

HP em relação proporcional ao HSUS. Esse era mais um importante fator a redu-

zir a possibilidade de encontrar sujeitos passíveis de se encaixarem nos critérios 

da amostra no HP. 

Em relação ao caminhar dos usuários na instituição e dos métodos de 

abordagem atrelados a esses trâmites, ocorriam da seguinte forma: os usuários 

passavam em consulta, onde o médico, dentre outras condutas, poderia sugerir o 

início de QT ou a realização de TC. Eu recebia as agendas dos consultórios da 

oncologia sempre no final do dia anterior, para saber se haveria consultas agen-

dadas na data, em quais horários e até se poderia esperar a indicação de algum 

dos procedimentos do estudo pelos profissionais. Relembro que o fluxo de usuá-

rios é imensamente menor em relação ao HSUS. Os médicos do HP não realiza-

vam consultas na instituição todos os dias e nem em todos os turnos, ou seja, as 

agendas dependiam de cada profissional. Da mesma forma, os procedimentos em 

relação à assinatura do TCLE de QT variavam de acordo com as condutas de 
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cada médico: alguns preferiam passar o TCLE para o usuário no próprio consultó-

rio quando da indicação do procedimento; outros deixavam para o termo ser apli-

cado pela equipe do ambulatório de quimioterapia, logo antes de iniciar a primeira 

sessão das infusões. Já o TCLE de TC era sempre assinado junto ao setor de 

exames de imagem, sendo entregue por funcionário administrativo quando a pes-

soa se apresentava na recepção para realizar o procedimento e recolhido pela 

equipe de enfermagem imediatamente antes do exame. O agendamento da TC 

era feito em guichê de agendamento de exames que é exclusivo da oncologia e 

que fica junto à sala de espera dos consultórios, de modo que os usuários podiam 

sair das consultas e já agendarem os exames no mesmo local. 

Dessa maneira, havendo consultas agendadas, me posicionava na sala 

de espera aguardando os usuários saírem dos consultórios e lhes solicitava o re-

ceituário recebido do médico. Se havia indicação de realização de TC, pergunta-

va-lhe se fazia o exame fora ou na própria instituição. Se o exame fosse ser reali-

zado em outro lugar ou se não havia indicação de nenhum procedimento de inte-

resse da pesquisa, encaminhava a pessoa para o guichê da secretária daquele 

médico, onde eram tomadas providências como pagamento da consulta e agen-

damento de retorno. Caso o usuário fosse realizar a TC no hospital, o acompa-

nhava ao guichê de agendamento de exames e fazia o convite para ser entrevis-

tado no dia do exame. Assim, no HP, as entrevistas de TC eram previamente 

combinadas com os próprios usuários. Outra razão para a demora na coleta de 

dados no HP era exatamente essa: muitas vezes era solicitado que a TC fosse 

realizada meses após a consulta e as entrevistas eram apenas agendadas com o 

participante no dia da abordagem, para só se realizarem no dia do procedimento. 

Ressalto que, sempre conforme a conveniência do usuário, os exames de ima-

gem no hospital poderiam ser agendados na central de exames diagnósticos do 

hospital ou em qualquer das unidades externas, que ficam em outros bairros ou 

até em município diverso. Então, combinava com o usuário também o endereço 

para o qual iria me deslocar no dia do agendamento e lá realizava a entrevista. 

Um dia antes da data agendada, verificava no sistema do hospital se a 

pessoa havia confirmado a realização do exame ou se porventura havia cancela-

do ou reagendado. E assim, no dia da realização do exame, o localizava no setor 

competente e procedia à entrevista logo após a assinatura do TCLE. A entrevista 

poderia ocorrer no boxe onde seus pertences ficariam durante o exame ou em 
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sala separada para a pesquisa. Não ocorreu dos usuários se esquecerem da en-

trevista combinada, mas de qualquer forma, sempre tratava novamente da pes-

quisa e confirmava a vontade de participar do estudo. 

No caso da QT, caso a pessoa já tivesse assinado o TCLE no próprio 

consultório, a convidava para a entrevista, que era realizada imediatamente em 

algum consultório que na oportunidade se encontrasse disponível. Mas, se o 

TCLE fosse ser aplicado no ambulatório, teria que aguardar o dia da primeira in-

fusão. O agendamento da data de início da QT geralmente dependia da autoriza-

ção do plano de saúde, de forma que, no caso da QT, não tinha como combinar o 

dia da entrevista com o usuário logo após a consulta como fazia com as entrevis-

tas de TC. Era necessário, então, acompanhar as agendas do ambulatório. 

Assim sendo, para as entrevistas de QT no ambulatório, também rece-

bia, um dia antes, toda a agenda do setor. Nessa agenda, vinha indicação de 

quando se tratava de primeira infusão. O TCLE era aplicado por um médico resi-

dente que estivesse de plantão no ambulatório, que poderia tanto ser profissional 

ligado à hematologia quanto à oncologia clínica de tumores sólidos. Também 

constava na agenda indicação da medicação a ser administrada. Depois de per-

der, por erro próprio, duas entrevistas feitas ao checar os requisitos de validação 

da amostra, aprendi a verificar pelos nomes na agenda quais medicamentos eram 

quimioterápicos. Então, quando constava da agenda do ambulatório o ingresso de 

pessoa para primeira infusão com quimioterápico, verificava se o TCLE seria as-

sinado no dia e então comparecia ao setor para convidar a pessoa a participar da 

pesquisa. Como no HP os boxes de infusão são suítes privativas, caso aceitasse 

ingressar no estudo, realizava a entrevista no próprio boxe de infusão. 

Entretanto, havia casos em que o médico indicava a realização de TC 

ou QT de imediato, logo após a consulta. Também era possível que o Pronto 

Atendimento (PA) da oncologia solicitasse a realização de algum procedimento de 

urgência. Ademais, podia acontecer de o próprio usuário, por conveniência, pedir 

o encaixe para a realização da TC no próprio dia em que já estava no hospital. 

Nesses casos, já era possível realizar a entrevista no mesmo dia da abordagem. 

Destaco que, nessas situações, a entrevista só era realizada se não atrapalhasse 

o deslinde dos procedimentos hospitalares e se os sujeitos estivessem capazes 

para a entrevista. Ressalto que o PA oncológico fica junto aos consultórios, utili-

zando a mesma sala de espera daqueles. Dessa forma, eu podia acompanhar 
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tanto os acontecimentos no PA, como a saída de usuários dos consultórios e o 

agendamento de exames estando na sala de espera da oncologia, que era relati-

vamente pequena. 

Além disso, como me posicionei no mesmo lugar onde os usuários 

aguardam atendimento, acabei conversando com vários deles antes e depois das 

consultas e sempre revia os que entrevistei, de forma que travei conhecimento 

com vários deles – como já mencionei, pelo serviço ser de acesso mais restrito, e 

pela oncologia demandar acompanhamento contínuo, sempre circulavam por ali 

mais ou menos as mesmas pessoas. Da mesma forma, como o serviço de onco-

logia era bem menor do que o do HSUS, os funcionários, médicos e enfermeiros 

do setor me conheciam e sabiam das entrevistas. Ser conhecida pelas pessoas 

facilitou a indicação de prováveis participantes ou a sua abordagem. Aliás, foi com 

a preciosa ajuda dos funcionários do hospital que pude ter olhos para não perder 

eventuais abordagens enquanto me encontrasse realizando uma entrevista ou 

fora do setor por algum outro motivo. Em especial, combinei com o funcionário 

que centralizava os agendamentos de exames da oncologia e com os funcioná-

rios do PA oncológico para me auxiliarem no acompanhamento de possíveis en-

trevistas inesperadas. 

Havia, ainda, no HP, a categoria dos chamados “pacientes VIP”, com-

posta por pessoas que, por serem conhecidas da população (artistas, políticos, 

grandes empresários), demandavam atenção especial principalmente no que 

concerne ao sigilo e à discrição, em proteção à sua imagem e segurança. Tam-

bém recebiam esse tratamento os grandes doadores do hospital. Os usuários 

desse grupo obedeciam a fluxo diferenciado na instituição: não passavam por 

guichês, podiam não usar os mesmos caminhos para os deslocamentos dentro do 

hospital, desfrutavam de salas de espera privativas, tinham a opção de utilizar 

nome fantasia nos registros, seus dados eram de acesso controlado no sistema e 

tinham à disposição concierge que os acompanhava nos procedimentos. Logo, os 

métodos da pesquisa também tiveram que se ajustar a essas especificidades. 

Embora a abordagem a esses sujeitos causasse visível apreensão nos funcioná-

rios, todos os usuários dessa categoria se mostraram solícitos e concederam en-

trevista normalmente. 

Ainda sobre meu posicionamento em campo, esclareço que, em ambos 

os hospitais, usava jaleco e crachá com meu nome. No HSUS, trata-se de apre-
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sentação obrigatória até mesmo conforme as normas de segurança da instituição. 

Então também adotei a mesma apresentação no HP. Esses itens, além de me 

identificarem como profissional autorizada pela instituição a estar ali perante os 

próprios funcionários dos hospitais, também facilitavam a abordagem. Aos usuá-

rios, porém, sempre ressaltava que não era funcionária dos hospitais e estava 

apenas autorizada por eles a realizar a pesquisa em suas instalações. 

Por sua vez, o instrumento, apêndice a este trabalho, contém perguntas 

abertas e fechadas e eu mesma me encarreguei do seu preenchimento e anota-

ções cabíveis. Envolve perguntas sócio-demográficas (como idade, sexo, raça, 

renda, ocupação profissional, nível educacional) e também trata de informações 

recebidas pelo usuário tanto oralmente quanto por escrito, de suas impressões e 

concepções sobre o consentimento informado e o TCLE. As entrevistas foram 

realizadas após a assinatura dos TCLE para avaliar as informações retidas pelos 

entrevistados inclusive em curto prazo. Sua duração variava de acordo com a dis-

posição de cada usuário para conversar, podendo durar desde 25 minutos até se 

estender por mais de duas horas. 

O instrumento iniciava com as questões demográficas e de identificação 

do participante. Em seguida, se encontrava a parte aberta e, no final, as questões 

fechadas do tipo teste. Esclareço que as questões abertas funcionaram mais co-

mo roteiro de entrevista, já as fechadas foram feitas garantindo que a todos os 

sujeitos fossem apresentadas as mesmas perguntas e opções de resposta. Por 

exemplo, a pergunta aberta sobre histórico da doença era formulada em meio à 

conversa com o participante e se desmembrava naturalmente em várias pergun-

tas e observações. Assim, a parte aberta do questionário funcionou mais como 

perguntas orientadoras da conversa, organizando-a e para que não perdesse de 

vista a necessidade de tratar de todos aqueles temas. Mas deixei o usuário livre 

para falar e se expressar e me interessava por tudo que quisesse compartilhar. 

Em relação às questões fechadas, procurava fazer com que a pessoa 

escolhesse apenas uma opção quando o comando da questão era nesse sentido. 

Caso não entendesse o enunciado e as respostas apresentadas, repetia-os mais 

duas vezes. Mas, se ainda assim não entendesse, deixava a questão em branco. 

Apesar da parte fechada do instrumento carregar esse rigor, não deixei de colher 

os comentários dos participantes durante as perguntas-teste, deixando-os tão à 

vontade para se comunicar como na parte aberta. 
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A ordem das questões no instrumento foi positiva: as questões demo-

gráficas foram interessantes para iniciar a conversa e para o sujeito se ajustar 

gradualmente ao ambiente da entrevista, ficando mais à vontade com a pesquisa, 

pois a sequência com o roteiro aberto demandaria maior exposição de si próprio. 

Já as perguntas abertas criavam laços e empatia com a pessoa. As fechadas, por 

sua vez, envolviam assuntos mais específicos sobre o TCLE. Nesse ponto, o su-

jeito já estava mais confiante para opinar até mesmo em tópicos mais técnicos e 

que podiam demandar reflexões que não estava acostumado a se confrontar, co-

mo se poderia realizar o procedimento sem assinar o TCLE e por que dizia que 

estava com pressa na hora de assiná-lo. 

Quanto aos prontuários, como são documentos que pertencem aos 

usuários, eram os próprios que autorizavam a sua consulta, além da permissão 

que já havia sido dada pelas instituições via CEP. Nos registros dos usuários, 

buscava observar o contexto do procedimento que me levou a entrevistar aquela 

pessoa (a QT ou a TC do TCLE assinado). Também objetivava obter seu histórico 

com a doença, a instituição e os profissionais, bem como anotações que diziam 

dos assuntos de interesse, como: a maneira de tomada de decisões, as informa-

ções prestadas, a forma como estas foram comunicadas, o comportamento de 

ambos profissionais e usuários diante das várias questões enfrentadas ao longo 

do tratamento. Procurava, ainda, verificar os “acertos” dos entrevistados em rela-

ção às perguntas feitas (por exemplo, se relatou corretamente seu diagnóstico), 

mas, sobretudo, o que quiseram declarar nas entrevistas, o que aparentemente 

tinham conhecimento ou lhes foi evitado saber. Também apurei como ocorriam 

questões de fundo ligadas à família, aos bastidores dos procedimentos e outras 

demandas que interferiam no processo do consentimento informado. 

Devo dizer que, à medida que fui analisando os prontuários, fui me 

acostumando com a linguagem da oncologia e com a forma da narrativa desses 

documentos. E então, minha análise desses documentos foi se tornando mais 

aprofundada e detida. Confesso que, inicialmente, no HSUS, por onde iniciei a 

coleta, minhas análises desses documentos eram mais superficiais e demandava 

constantemente a ajuda de pesquisadoras do instituto de pesquisa para entender 

vocabulário e siglas, letras de difícil legibilidade e a própria forma de apresenta-

ção das informações. Já no HP, minha capacidade de observação e reconstrução 

dos discursos e conflitos por trás desses ricos registros se tornou mais apurada e 
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demorada. Então, de um lado, a experiência adquirida com a análise acabou sen-

do mais um fator para influenciar o tempo na coleta de dados no HP. De outro, 

isso demonstra que o pesquisador está em constante aprendizado e que, se pode 

impactar o campo e as pessoas com quem interage, a pesquisa também o modifi-

ca e em muito o faz crescer. 

Por fim, esclareço que a observação participante foi uma constante du-

rante a imersão em campo. Sempre que o momento possibilitava, realizava ano-

tações. Mas foram as vivências, a interação com as pessoas e as sensações que 

discretamente mais impactaram toda a experiência da pesquisa. 

 

3.3 Análise dos dados 
 

A análise dos dados coletados foi teoricamente inspirada na triangula-

ção de métodos quantitativos e qualitativos conforme visão da professora Minayo 

(2013), embora não se operacionalize da mesma forma. 

Aderindo à crítica da autora aos mais comuns métodos de avaliação 

qualitativa, a análise de conteúdo tradicional parece se restringir muito à literali-

dade dos textos (entendendo-se que falas também são textos), se atendo dema-

siadamente a ações como tabulação de frases e contagem de palavras. Esse mé-

todo pode ser interessante para diversas pesquisas, mas decerto não é o mais 

adequado para o objeto e o objetivo do presente estudo. Já a análise de discurso, 

embora supere a mera observação do texto e vá mais afundo em seus conteúdos 

e significados, utiliza-se de “técnicas de análise que põem a tônica na fala e, 

quando estabelece os procedimentos operativos, retorna ao rigor formal típico do 

estruturalismo”. De forma que “deixa em segundo plano os aspectos extra discur-

sivos que constituem o espaço sócio-político-econômico, cultural e relacional on-

de o discurso circula” (MINAYO, 2013, p. 352-353). Em minha opinião, embora 

teoricamente esses métodos tragam grandes contribuições, suas sugestões de 

operacionalização acabam tratando os dados qualitativos como se fossem quanti-

tativos. Por fim, ainda segundo a professora, a proposta da hermenêutica-dialética 

parece oferecer quadro mais completo para a análise do material qualitativo, com 

grande reflexão sobre os contextos dos textos e os seus movimentos de constan-

te auto-modificação de sentido, mas se depara com importantes lacunas de ins-

trumentalização prática (MINAYO, 2013). 
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A triangulação de métodos tem a qualidade de unir os métodos de cole-

ta de dados e os métodos de análise de dados vindos das abordagens quantitati-

va e qualitativa, iluminando a realidade sob diversos ângulos. Reconhece também 

“a integração objetiva e subjetiva nos processos de pesquisa” (MINAYO, 2013, p. 

361). Sua realização metodológica busca exatamente “integrar as qualidades da 

avaliação tradicional com a abordagem qualitativa e os elementos dos processos 

participativos” e permite, em fim último e sem preterir as competências específi-

cas, “criar um processo de dissolução de dicotomias: entre quantitativo e qualitati-

vo; entre macro e micro; entre interior e exterior; entre sujeito e objeto” (MINAYO, 

2013, p. 364). 

Esta pesquisa partilha dessas ideias e pressupostos. Entretanto, a ope-

racionalização dos mesmos não ocorreu no presente caso conforme a proposta 

de Minayo, sobretudo porque na visão da autora, para se aplicar a triangulação, é 

imprescindível inserir em campo equipe multiprofissional, além de que a elabora-

ção de objetivos e do próprio relatório final da pesquisa deve ser feita coletiva-

mente. E, no presente caso, embora tenha contado com o auxílio e orientação de 

profissionais de diversas áreas, realizei a coleta de dados individualmente e redijo 

esta narrativa também a duas mãos. 

Ademais, organizei e analisei os dados de acordo com o que me pare-

ceu adequado ao objetivo do trabalho em cada caso. Dessa maneira, os termos 

de consentimento tiveram avaliação de legibilidade conforme os métodos quanti-

tativos de Flesch e Flesch-Kincaid, até para que fosse possível a consideração 

dos TCLE do estudo conjuntamente, bem como eventuais comparações com ou-

tras pesquisas. Além disso, os termos também passaram por apreciação subjeti-

va. Já os dados das entrevistas, prontuários e do campo foram organizados em 

tabelas, seguindo os formatos adequados para a dupla abordagem quanli-

quantitativa. A partir daí, os dados quantitativos cuja extração foi possível a partir 

das entrevistas e dos prontuários, passaram por análise estatística, tudo conforme 

os métodos que passo a descrever. 

 

3.3.1 Dos termos de consentimento dos hospitais 

 

Os participantes da pesquisa assinaram quatro termos de consentimen-

to diferentes: um para a realização de exame de TC e outro para tratamento de 
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QT, sendo que cada hospital tem seus próprios modelos para os dois tipos de 

procedimento. Logo, para que fosse possível tratar conjuntamente os dados obti-

dos nos dois hospitais da pesquisa e nos dois procedimentos analisados, se fez 

necessário verificar primeiro se os termos de consentimento assinados pelos usu-

ários eram comparáveis. Além disso, também é interessante para este estudo a 

própria avaliação da qualidade do texto dos termos recebidos pelos sujeitos da 

pesquisa, sob o ponto de vista da legibilidade por um indivíduo médio. 

Para tanto, coletei os quatro modelos de termos junto aos hospitais e 

transcrevi-os para meio eletrônico, de maneira que pudessem ser trabalhados. 

Em seguida, apliquei os testes de legibilidade de Flesch-Kincaid (ILFK) e de facili-

dade de leitura de Flesch (IFLF).  

A escolha desses índices se deu em razão de serem os mais utilizados 

pela literatura, constituírem métodos facilmente repetíveis, apresentarem alta cor-

relação com outros métodos de avaliação de legibilidade (GRUNDNER, 1980; 

PAASCHE-ORLOW; TAYLOR; BRANCATI, 2003) e constarem até em manuais 

de governo como os padrões para a avaliação de documentos oficiais (GOLDIM, 

2006). Trata-se de modelos que mensuram a estrutura de textos com base em 

variáveis como tamanho das palavras e períodos. Importante ressaltar também 

que esses índices já foram validados para a língua portuguesa (GOLDIM; 

GLOCK, 2004). 

Esses índices são obtidos conforme as fórmulas a seguir: 

 
 
IFLF = 206,835 – [(1,015 x comprimento médio dos perí-
odos) + 0,846 x (número de sílabas por 100 palavras)] 
 

 
ILFK = [(0,39 x média de palavras por período) + (11,8 x 
média de sílabas por palavra)] - 15,59 
 

 

De acordo com parâmetros internacionais, um texto é avaliado como 

adequado para a leitura quando se verificam resultados do ILFK compatíveis com 

escolaridade de seis a dez anos de estudo. Já em relação ao índice de Flesch, 

quanto maior o valor obtido, maior a facilidade de leitura do documento e menor o 

nível de escolaridade requerido para sua compreensão. Os textos considerados 
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padrão têm resultado entre 60 e 70 pontos no IFLF (GOLDIM, 2006) e podem ser 

interpretados conforme a tabela abaixo: 
 

Figura 2 – Tabela de Goldim para a compreensão dos valores obtidos 
com o índice de Flesch. 

 

 
Fonte: Goldim (2006). 
 

Para aplicar o teste de Flesch, utilizei a ferramenta “estatísticas de legi-

bilidade” do software Microsoft Word, segundo o comando “método Flesch”. 

Já para o teste de Flesch-Kincaid, o Microsoft Word não está habilitado 

a realizar os cálculos para o idioma português, então os realizei manualmente. 

Apesar disso, a ferramenta de ortografia do Microsoft Word fornece dois dados 

necessários para o cálculo, quais sejam: total de palavras e média de palavras 

por período. O último dado requerido pela equação do ILFK é a média de sílabas 

por palavra (número de sílabas dividido pelo número de palavras), que obtive utili-

zando o resultado do índice de Flesch, segundo as equações abaixo: 

 
 
X = média de sílabas por palavra 
 
X = (206,835 - Y) / 84,6 
 
Y = [(total de palavras / total de frases) x 1,015] + resul-
tado do IFLF 
 

 

Como nas entrevistas foram obtidos dados sobre a escolaridade dos 

sujeitos da pesquisa, os resultados dos índices de legibilidade puderam ser anali-

sados não só sob a ótica do indivíduo médio, mas também em relação à escolari-
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dade efetiva dos usuários entrevistados, o que confere mais riqueza ao presente 

estudo. 

As transcrições dos TCLE coletados se encontram anexas a este traba-

lho, seguindo fontes e tamanhos mais próximos dos originalmente utilizados. 

Apenas tomei o cuidado de, ao trazê-las à tese após aplicar os testes, retirar pos-

síveis sinais de identificação dos hospitais. 

 

3.3.2 Das entrevistas e prontuários 

 

Os dados obtidos nas entrevistas e por meio da análise dos prontuários 

foram inseridos em tabelas que os organizavam por pessoa e tema (por exemplo: 

“ocupação ou profissão”, “conhecimento do diagnóstico”, “compreensão de ris-

cos”), destacando sempre que possível as variáveis do estudo.  

Foram feitas duas tabelas: a primeira continha as transcrições exatas 

das falas das pessoas e dos dados dos prontuários sobre o tema. A segunda, que 

se dividia em duas planilhas, representava o banco de dados quantitativo, com as 

respostas codificadas segundo as perguntas que fiz aos dados e as chaves dos 

códigos. São exemplos de perguntas que não formalizei diretamente ao entrevis-

tado nesses moldes, mas que fiz aos dados tabelados: “a pessoa demonstra co-

nhecimento sobre seu diagnóstico?” e “soube elencar ao menos um risco relativo 

ao procedimento?”. 

Além disso, dados como renda e ocupação/profissão, que foram per-

guntados de forma livre, tiveram respostas agrupadas em categorias na segunda 

tabela, para melhor analisá-los. Da mesma forma, dados obtidos separadamente, 

como por exemplo, “renda familiar” e “número de moradores por domicílio” foram 

mesclados e classificados para a obtenção de dados mais acurados para a avali-

ação, no caso, “renda familiar em salários mínimos por morador do domicílio”. 

 

3.3.3 Análise estatística 

 

Utilizei a estatística descritiva para apresentar os dados quantitativos 

obtidos nas entrevistas, retratando por meio deles um panorama geral da popula-

ção participante. Para tanto, o software IBM SPSS versão 20.0 prestou auxílio. As 

variáveis categóricas foram organizadas por meio de frequências (absoluta e rela-
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tiva) e tabelas de contingência. Já as variáveis numéricas processaram-se por 

medidas de tendência central (média e mediana) e dispersão (desvio padrão e 

valores mínimo e máximo). 

Em seguida, as associações entre as variáveis categóricas foram avali-

adas por meio do teste exato de Fisher. Considerei de especial destaque para a 

análise as variáveis “qual hospital”, “nível educacional”, “renda”, “compreensão de 

riscos”, “leitura do TCLE” e “para quê serve o TCLE”. Por sua vez, as variáveis 

numéricas foram comparadas por meio do teste t de Student. Em todos os testes 

o nível de significância considerado foi de 5%. 

Por fim, como se verá adiante, após verificar haver a esperada associa-

ção independente entre as variáveis renda e escolaridade com o fato de a pessoa 

ter apontado ao menos um risco do procedimento, quis verificar a força dessas 

associações. Em um país em que pessoas concluem o ensino fundamental ou até 

o médio e podem persistir analfabetas funcionais, minha hipótese era a de que a 

renda, variável preterida e parece que nunca analisada nos estudos anteriores, 

poderia ter associação mais forte com a compreensão de riscos do que o próprio 

nível formal de escolaridade. Afinal, renda significa a possibilidade de acesso a 

escolas de qualidade e a bens culturais. Assim, a regressão logística múltipla foi 

utilizada para verificar a dependência entre a escolaridade e a renda familiar em 

predizer o conhecimento de pelo menos um dos riscos do procedimento. Para 

tanto, modelagem não exploratória foi empregada e as razões de chance (odds 

ratio) das variáveis de interesse (escolaridade e renda) foram ajustadas, de forma 

mandatória, pela idade e pelo hospital de atendimento. Tais ajustes foram realiza-

dos pressupondo-se que, de alguma forma, estas variáveis poderiam interferir 

com o desfecho e com as variáveis de interesse. 
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“Quero saber os resultados da pesquisa! Anota meu telefone, 
meu endereço! Você pode me escrever uma carta! Dou muito va-

lor para quando temos essa conexão com as pessoas!” 
(usuária do hospital particular, ao final da entrevista). 

 

“Chegando em casa, tem um mundo de fi querendo saber como 
foi, como não foi. Tenho dez filho, 27 netos e nove bisnetos! Tudo 

curioso prá saber como que é o hospital, se eu vi algum famoso, 
artista...! E também prá vê como que eu tô, né?” 

(usuária do hospital particular via programa de filantropia, que ao 
retornar do hospital sempre encontra dezenas de curiosos – não 

só sobre seu estado de saúde!). 
 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir dos métodos expostos no capítulo anterior para avaliar o con-

sentimento informado nos hospitais do estudo, passo à descrição e discussão dos 

resultados obtidos. 

 

4.1 Análise de legibilidade dos termos de consentimento 
 
Um dos itens que me propus para avaliar o consentimento informado é 

voltar os olhos para os termos de consentimento, pois, ainda que não se confun-

dam com o consentimento em si, são documentos que buscam favorecê-lo. Mas, 

mais que isso, a mensuração quantitativa da sua legibilidade importa para que 

adiante pudesse, com mais tranquilidade, analisar conjuntamente os resultados 

obtidos nos hospitais, inclusive comparando os dois cenários. Além disso, visando 

melhor descrição da realidade, também fiz breve análise subjetivo-qualitativa do 

seu conteúdo e vocabulário. 

Para tanto, primeiramente, descrevi os TCLE recolhidos nos hospitais 

participantes, por meio da minha avaliação pessoal e utilizando também ferramen-

ta de contagem de palavras e sentenças do Microsoft Word. Em seguida, para a 

obtenção de dados mais objetivos acerca da legibilidade dos TCLE, utilizei-me 

dos testes de Flesch e Flesch-Kincaid, conforme os cálculos abaixo, separados 

para cada termo analisado. 
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TCLE de Quimioterapia do Hospital do SUS: 

O TCLE de QT do HSUS tem duas páginas e 3252 caracteres (sem es-

paços) em 519 palavras, com médias de 15,3 palavras por sentença e de 1,2 sen-

tenças por parágrafo. É intitulado “termo de consentimento livre e esclarecido pa-

ra a realização de quimioterapia antineoplásica”. 

No meu parecer, embora não seja muito extenso, apresenta vocabulário 

técnico, complexo e pouco acessível para a população em geral – quanto mais 

para a população usuária do hospital, como se verá adiante. Inicia com a frase 

“este procedimento consta da administração de quimioterapia antineoplásica”. 

Logo, pela complexidade dos conceitos envolvidos já na abertura do texto, pode 

desestimular, de início, a leitura de todo o restante. A palavra “antineoplásica” é 

termo certamente desconhecido por não profissionais da área. Também, avalio 

que a palavra “administrar”, no sentido de “dar medicação” é verbo pertencente ao 

glossário técnico, de forma que ambas as palavras deveriam ser evitadas se o 

intuito do TCLE é facilitar a comunicação de informações. 

Ao longo do texto do termo, constam vários outros termos técnicos e de 

difícil compreensão por um homem médio, como por exemplo: “intratecal”, “lí-

quor”, “intravesical”, “subcutâneo”, “leucócitos”, “quimioterápicos”. Ainda que para 

alguns deles conste explicação do significado entre parêntesis, acredito que, se 

podem ser substituídos, não há necessidade de trazer ao documento vocabulário 

que pode afastar as pessoas do texto ou alongar a sua leitura no tempo. Ainda, 

há períodos compridos que podem atrapalhar a fluidez ou facilidade de leitura do 

texto. Além disso, a aposição de espaços para testemunhas assinarem confere ao 

termo ainda mais caráter jurídico-burocrático, o que já se sabe que afasta o inte-

resse das pessoas pelo conteúdo do texto e contribui para a apreciação antecipa-

da de que são escritos complicados e pouco úteis para as suas realidades práti-

cas. Como se não fosse o suficiente, há erro de português no termo. 

De fato, os testes de Flesch e Flesch-Kincaid confirmam essa aprecia-

ção subjetiva do conteúdo do texto. A ferramenta de legibilidade do Microsoft 

Word apontou que o texto deste TCLE alcança 21 pontos pelo método Flesch, o 

que o enquadra como texto muito difícil de ler. A partir dessa pontuação e segun-

do as equações apresentadas no capítulo anterior, realizo abaixo o cálculo de 

média de sílabas por palavra, para, em seguida, obter o ILFK: 
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Y = [(total de palavras / total de frases) x 1,015] + resultado do IFLF 

Y = [(519 / 34) x 1,015] + 21 

Y = [15,264705 x 1,015] + 21 

Y = 15,493675 + 21 

Y = 36,493675 

 

X = média de sílabas por palavra 

X = (206,835 - Y) / 84,6 

X = (206,835 - 36,493675) / 84,6 

X = 170,34133 / 84,6 

X = 2,0134908 

 

ILFK = [(0,39 x média de palavras por período) + (11,8 x média de síla-

bas por palavra)] - 15,59 

ILFK = [(0,39 x 15,3) + (11,8 x 2,0134908)] - 15,59 

ILFK = [5,967 + 23,759191] - 15,59  

ILFK = 29,726191 - 15,59 

ILFK = 14,136191 

 

O resultado acima no índice de Flesch-Kincaid significa que o TCLE em 

questão demanda mais de 14 anos de estudo para ser corretamente lido. Isso 

quer dizer que a pessoa teria que estar na faculdade para alcançar o grau exigido 

para a leitura do texto. E a recomendação é que os textos de termos de consen-

timento sejam compatíveis com seis anos de estudo. Dessa forma, tanto minha 

avaliação sobre o conteúdo do texto quanto a dos testes de IFLF e ILFK indicam 

que o TCLE de QT do HSUS não tem legibilidade adequada para um indivíduo 

médio. 

 

TCLE de Tomografia do Hospital do SUS: 

O TCLE de TC do mesmo hospital se apresenta, na verdade, como 

“termo de consentimento livre e esclarecido para a administração de iodado en-

dovenoso” e consta no primeiro parágrafo que é utilizado no exame de tomogra-

fia. Tem 923 palavras e 5710 caracteres (sem contar os espaços) e médias de 

14,7 palavras por sentença e de 1,3 sentenças por parágrafo. É o maior termo 
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dentre os quatro analisados. Apesar disso, também tem duas páginas, porém com 

tamanho de fonte bem mais reduzida em relação ao primeiro. Isso pode pôr obs-

táculos à leitura por parte de pessoas idosas, com dificuldades de visão ou com 

menos propensão a se esforçar para ler letras pequenas. Em minha opinião, o 

tamanho da fonte utilizada neste documento é menor do que deveria ser. 

O termo engloba muitos termos técnicos e difíceis de entender, como 

“punção”, “laringoespasmo”, “edema”, “glote”, “ulceração”, “necrose”, “policitemia”, 

“feocromocitoma”. Boa parte deles não foi explicada ou simplificada. Mas, à se-

melhança do termo anterior, há em alguns trechos parênteses com explanações 

junto às palavras tidas por mais difíceis. Contudo, esse esforço esclarecedor aca-

ba por tornar a leitura truncada pela utilização de seguidos parêntesis explicativos 

– e que nem sempre acrescentam muita informação. A título de exemplo, o perío-

do: “O contraste iodado (com iodo) endovenoso (na veia) ajuda na investigação 

(esclarecimento) do diagnóstico de patologias (doenças), principalmente inflama-

tórias (inflamação), neoplasia (tumor, câncer) e vascular (das veias e artérias)”. 

Essa impressão de complexidade de leitura foi também confirmada pe-

los métodos Flesch e Flesch-Kincaid. No primeiro, o termo teve pontuação 24, o 

que o classifica como de leitura muito difícil. Em relação ao segundo, seguem os 

cálculos para sua estimativa: 

 

Y = [(total de palavras / total de frases) x 1,015] + resultado do IFLF 

Y = [(923 / 63) x 1,015] + 24 

Y = 38,870554 

 

X = média de sílabas por palavra 

X = (206,835 - Y) / 84,6 

X = (206,835 - 38,870554) / 84,6 

X = 1,9853953 

 

ILFK = [(0,39 x média de palavras por período) + (11,8 x média de síla-

bas por palavra)] - 15,59 

ILFK = [(0,39 x 14,7) + (11,8 x 1,9853953)] - 15,59 

ILFK = [5,733 + 23,427664] - 15,59 

ILFK = 29,160664 - 15,59 
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ILFK = 13,570664 

 

À vista desses valores, segundo o teste de Flesch-Kincaid, o TCLE de 

TC do HSUS requer mais ou menos 13,6 anos de estudo para leitura, isto é, ensi-

no superior. Novamente, trata-se de resultado muito acima do recomendado. 

Chamo a atenção para o fato de que consta no texto deste termo que o 

usuário atesta o recebimento de cópia do TCLE, enquanto que, na prática do ser-

viço, essa via não lhe é fornecida. Assim, além de assinar termo que muito prova-

velmente não foi totalmente compreendido, o usuário ainda confirma evento que 

não ocorreu. 

 

TCLE de Quimioterapia do Hospital Particular: 

Por sua vez, o TCLE de QT do hospital particular, em duas páginas, in-

titula-se “termo de ciência e consentimento para tratamento oncológico”. O título 

não traz palavras tão complicadas como os termos anteriores, o que é uma quali-

dade. No entanto, pode induzir o usuário a crer que a quimioterapia que vai rece-

ber sempre será um tratamento visando à cura, quando na realidade esse mesmo 

termo também é assinado no caso de quimioterapia paliativa e de pesquisa clíni-

ca. E assim como o termo de QT do HSUS, também se trata de um mesmo mode-

lo para todos os tipos de quimioterápicos que podem ser ministrados. Dessa ma-

neira, são termos que apresentam efeitos colaterais e riscos genéricos, da soma 

de todos os tratamentos possíveis, e não relativos à quimioterapia que será feita 

pela pessoa que assina o termo. Há, em ambos os TCLE, riscos e efeitos colate-

rais que não são compartilhados por todos os tratamentos com quimioterápicos e 

não é feita observação de não especificidade do que ali consta. Da mesma forma, 

os benefícios e objetivos não são comuns a todas as modalidades de quimiotera-

pia (adjuvante, neoadjuvante, paliativa etc.). Esses são indícios, então, de que os 

TCLE são vistos pelos hospitais mais como documentos burocráticos para res-

guardo de eventuais processos judiciais do que como documentos visando o con-

sentimento informado. 

No mais, o texto possui 3434 caracteres (sem espaços), 520 palavras e 

tem médias de 1,5 sentenças por parágrafo e de 13 palavras por sentença. E à 

moda dos documentos anteriores, este termo também abrange nomes técnicos 

difíceis, como “tromboembólicas” e “prognóstico”. A redação também não é muito 

 



 97 

simplificada. Mas, na minha avaliação, em geral, é de vocabulário menos compli-

cado que os demais termos e de redação bem mais concisa. 

Contudo, recebeu a menor nota no teste de Flesch dentre os quatro do-

cumentos analisados. Acredito que isso pode ser em razão de este termo conter 

espaços em branco, no meio do texto, com linhas para serem completadas, e es-

sas linhas provavelmente entraram na contagem de itens para o cálculo do índice 

(sílabas por palavras e cumprimento médio dos períodos). Assim, apesar de que 

não avalio este termo como de legibilidade pior que os anteriores, obteve apenas 

nota 12 pelo método de Flesch. A despeito da pontuação mais baixa, permaneceu 

na mesma categoria que os TCLE do HSUS, que já era a de pior legibilidade, qual 

seja, a dos textos muito difíceis de ler. 

Entretanto, mesmo com a influência do valor baixo no índice de Flesch, 

o resultado do ILFK não ficou muito distante dos termos anteriores. Prossigo com 

os cálculos necessários para aferi-lo: 

 

Y = [(total de palavras / total de frases) x 1,015] + resultado do IFLF 

Y = [(520 / 40) x 1,015] + 12 

Y = 25,195 

 

X = média de sílabas por palavra 

X = (206,835 - Y) / 84,6 

X = 2,1470449 

 

ILFK = [(0,39 x média de palavras por período) + (11,8 x média de síla-

bas por palavra)] - 15,59 

ILFK = [(0,39 x 13) + (11,8 x 2,1470449)] - 15,59 

ILFK = [5,07 + 25,223129] - 15,59 

ILFK = 30,405129 - 15,59 

ILFK = 14,815129 

 

O ILFK indicou, então, que são necessários cerca de 14,8 anos de es-

tudo para que se leia o termo, ou seja, patamar educacional correspondente a 

ensino superior. 
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Porém, ressalto novamente discordância entre a verificação quantitativa 

e a minha avaliação. Penso que este termo foi mais mal avaliado quantitativamen-

te por lacunas do próprio método quantitativo e não porque a sua legibilidade, de 

fato, seja pior que a dos demais termos. Pelo contrário, parece que houve mais 

cuidado na sua redação e na escolha por concisão das informações que nele 

constam. Apesar disso, realmente este termo também não é de legibilidade fácil 

e, semelhantemente ao TCLE do outro hospital, a sua forma genérica de tratar 

das quimioterapias e tratamentos oncológicos pode acabar induzindo os usuários 

a equívocos. 

 

TCLE de TC do Hospital Particular: 

Finalmente, o termo de TC do hospital particular também se encerra em 

duas folhas, contendo 5099 caracteres (sem considerar os espaços) agrupados 

em 844 palavras. Apresenta médias de 1,3 sentenças por parágrafo e de 13,4 

palavras por sentença. Está nomeado como “termo de consentimento informado 

para realização de tomografia computadorizada”. 

Assim como os demais, conta com vocabulário técnico abundante e as 

construções dos períodos não são as mais simples o possível, havendo frases 

longas que poderiam facilmente ser encurtadas para melhor legibilidade. É paten-

te que foi escrito por profissional da saúde que está acostumado com o vocabulá-

rio técnico e não o percebe como tal, como exemplifica o trecho a seguir: 
Se for necessária a administração intravenosa do contraste, uma 
veia será puncionada [...]. O meio de contraste geralmente é ne-
cessário, pois melhora a eficácia da TC na detecção e caracteri-
zação de diversas patologias. [...] A não utilização do contraste 
endovenoso pode reduzir a acurácia do exame de tomografia, difi-
cultando o diagnóstico de algumas patologias. 
 

Como já ressaltei, o verbo “administrar” no sentido de “dar medicamen-

to/remédio” não é coloquial, mas técnico. Ocorrem também expressões médicas, 

tais como “puncionar”, “intravenosa” e “patologias”. Há também termos que, em-

bora não sejam técnicos, podem atrapalhar a compreensão por não serem de uso 

cotidiano, como “acurácia”, “detecção” e “eficácia”. Todos são substituíveis por 

palavras mais simples. 

Todavia, este foi o termo que obteve o melhor desempenho no teste de 

Flesch (ou poderia dizer o “menos pior”): com 30 pontos, ficou no limiar entre os 
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textos de leitura muito difícil e os de leitura difícil, já sendo categorizado no se-

gundo patamar. Passo às contas para a definição do ILFK: 

 

Y = [(total de palavras / total de frases) x 1,015] + resultado do IFLF 

Y = [(844 / 63) x 1,015] + 30 

Y = 43,597777 

 

X = média de sílabas por palavra 

X = (206,835 - Y) / 84,6 

X = 1,929518 

 

ILFK = [(0,39 x média de palavras por período) + (11,8 x média de síla-

bas por palavra)] - 15,59 

ILFK = [(0,39 x 13,4) + (11,8 x 1,929518)] - 15,59 

ILFK = [5,226 + 22,768312] - 15,59 

ILFK = 27,994312 - 15,59 

ILFK = 12,404312 

 

Dessa forma, ainda que continue com padrão muito acima do desejado, 

o ILFK deste TCLE é o mais baixo dentre os termos do estudo, pois exige pouco 

mais de 12 anos de estudo para leitura. Isso significa que demanda nível educa-

cional médio/superior para leitura. 

Noto que, se os TCLE do HSUS eram igualmente muito difíceis de ler e 

exigiam entre 13,5 e pouco mais de 14 anos de estudo para serem lidos, o hospi-

tal particular apresentou maior discrepância dos IFLF e ILFK entre os seus dois 

TCLE: enquanto o TCLE de TC é o “menos pior” dentre os termos da pesquisa, o 

TCLE de QT foi apontado pelos índices como sendo o de leitura mais difícil de 

todos. Entretanto, como já salientei, os resultados desses testes nem sempre cor-

respondem totalmente à realidade, pois são influenciados apenas por dados 

quantitativos e até mesmo por caracteres de linha em branco nos textos. De qual-

quer maneira, ainda que com essas variações, os testes de Flesch e Flesch-

Kincaid não deixaram de convergir para o resultado de que os termos analisados 

não apresentam legibilidade adequada: todos são de leitura difícil ou muito difícil e 

exigem muito mais que o padrão internacionalmente indicado de seis anos de es-

 



 100 

tudo para leitura. Assim, em geral, os TCLE do estudo não são muito diferentes 

entre si, trazendo, todos, vocabulário técnico pouco conhecido da população, fra-

ses longas e estruturas de texto que poderiam ser simplificadas. 

Especificamente falando, o resultado do ILFK dos termos significa que é 

demandada praticamente educação de nível superior para sua leitura, o que afas-

taria, de fato, a compreensão de boa parte dos entrevistados nos hospitais. No 

HSUS, 70,7% dos entrevistados têm patamar educacional abaixo dessa exigência 

– ou seja, até o ensino médio completo. Acrescento que a grande maioria dos 

participantes advindos desse hospital (46,3%), na verdade, possui apenas ensino 

fundamental incompleto. 

Já no hospital particular do estudo, que mesmo sendo instituição de pa-

drão destacado dentre os próprios hospitais particulares do país, muitos usuários 

também não alcançam os níveis educacionais exigidos para a leitura dos TCLE 

da instituição. É assim que, embora o nível educacional geral dos entrevistados 

deste hospital esteja muito acima das médias nacionais e até mesmo dos padrões 

exigidos internacionalmente para leitura dos TCLE, mais ou menos 22% dos en-

trevistados no hospital também não teriam nível educacional correspondente ao 

necessário para ler os respectivos termos. Então, mesmo que muito mais usuá-

rios deste hospital tenham cursado ensino formal em patamar compatível com os 

anos de estudo exigidos para a leitura dos termos, é inaceitável que pessoas pos-

sam ficar alheias ao texto em razão de ele estar fora dos padrões de legibilidade 

recomendados. E, de fato, entre um quarto e um quinto dos entrevistados não 

estariam teoricamente aptos para a leitura desses documentos. Dessa forma, o 

nível educacional mais elevado dos frequentadores da instituição não autoriza ou 

justifica maior complexidade nos textos informativos, pois mesmo neste hospital 

há uma diversidade de perfis a ser atendida. 

Assim, em ambos os hospitais, os índices de legibilidade dos TCLE não 

só estão em desacordo com os padrões genericamente estabelecidos como ide-

ais, mas também perante as necessidades do próprio público que frequenta as 

instituições. Efetivamente, conforme depoimentos que trarei no próximo capítulo, 

os usuários entrevistados que pareceram mais sinceros e dispostos a opinar so-

bre o texto dos TCLE trouxeram opiniões que sustentam tanto a minha avaliação 

como a dos índices aplicados. 
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Por fim, para facilitar a visualização dos resultados, segue síntese da 

análise por meio dos testes de IFLF e ILFK: 

 

Hospital do SUS 
 
TCLE de QT: 
- Índice de Flesch = 21 (significado: leitura muito difícil – 
exige nível de ensino superior para leitura) 
- Índice de Flesch-Kincaid = 14,136191 anos de estudo 
requeridos para a leitura. 
 
TCLE de TC: 
- Índice de Flesch = 24 (significado: leitura muito difícil – 
exige nível de ensino superior para leitura) 
- Índice de Flesch-Kincaid = 13,570664 anos de estudo 
requeridos para a leitura. 
 

 

Hospital Particular 
 
TCLE de QT: 
- Índice de Flesch = 12 (significado: leitura muito difícil – 
exige nível de ensino superior para leitura) 
- Índice de Flesch-Kincaid = 14,815129 anos de estudo 
requeridos para a leitura. 
 
TCLE de TC: 
- Índice de Flesch = 30 (significado: leitura difícil – exige 
nível médio/superior para leitura). 
- Índice de Flesch-Kincaid = 12,404312 anos de estudo 
requeridos para a leitura. 
 

 

Esclareço que esses resultados estão em conformidade com o espera-

do e de acordo com pesquisas nacionais e estrangeiras anteriores. Infelizmente, 

tendo os TCLE se perdido nas burocracias jurídica e institucional dos hospitais, e 

sendo geralmente elaborados por profissionais que naturalizaram a linguagem 

técnica, a qualidade da legibilidade de seus textos tem sido sempre muito ruim. 

Isso é ao mesmo tempo efeito e causa da perda do real objetivo dos TCLE: auxili-

ar a comunicação entre profissionais e usuários e favorecer a compreensão das 

informações. 
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4.2 O campo de estudo: a vida dos hospitais e as vidas nos 
hospitais 

 

Prólogo 

Oito horas da manhã de um dia qualquer. Ambulatórios cheios, pessoas 

de vários cantos do país pedindo informações. Do lado de fora, incontáveis ôni-

bus, micro-ônibus, vans, ambulâncias. As placas nomeavam cidades das quais 

mal poderia imaginar a distância percorrida até ali. Chega a sopa – um alento, um 

aconchego. A espera será longa, mas pelo menos a fome não será companhia. 

Quarta-feira, dez horas da noite. As consultas atrasaram desde a parte 

da manhã. O oncologista não almoçou, mas sai do consultório sorrindo para rece-

ber o último encaixe do dia. Eis que não é o derradeiro: a secretária vislumbra um 

conhecido ingressando no salão. Preciso falar com o doutor hoje, é urgente. Seu 

ônibus para casa acabara de sair – a partir de agora, teriam que ser dois. O tele-

fone toca. Tão tarde! Mais um encaixe para amanhã. Vai ser tudo igual, a agenda 

vai atrasar toda e vou perder meu ônibus. Ainda bem que o doutor não atende na 

sexta, aí volto para casa no meu ônibus. 

Quatro e meia da tarde. O cartão SUS ainda não voltou. O motorista vai 

sair às cinco. Ninguém pode perder o transporte. Já não há dinheiro para a hos-

pedagem, quanto mais para a passagem. E a prefeitura não pode pagar dois mo-

toristas. As ambulâncias estão indo embora, os ambulatórios esvaziando... Os 

remédios vão ter que ficar para trás. E o cartão também. A mocinha chama no 

guichê para pegar o cartão, vai dar tempo! O motorista avisa: temos que sair. Te-

mos que sair agora. Um minuto, um minutinho, só tenho que assinar a papelada e 

pegar meu cartão SUS com os comprimidos – será que lembro se tomo primeiro o 

comprimidinho branco ou o amarelo? Como era mesmo? Melhor correr que o mo-

torista tá chamando. 

Dez e meia. O doutor pediu tomografia. E o senhor faz o exame aqui no 

hospital mesmo? Eu venho de tão longe, sabe, nunca passei por isso na minha 

vida. Tenho que te dizer que estou assustado. Vou fazer todos os exames logo 

para voltar na consulta amanhã, tudo aqui, o quanto antes. Ainda temos que 

achar um hotel. Será que tem algum por perto? O pessoal da minha cidade está 

me ajudando. Meu plano não cobre aqui, mas vir para cá era minha última espe-

rança, lá na minha cidade não tem hospital assim e os médicos não resolvem. É a 
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minha poupança e dos meus filhos. Não queria que gastassem comigo o que eles 

juntaram... Muito obrigado por me acompanhar, eu não saberia andar aqui dentro, 

ainda mais do jeito que estou. Obrigado mesmo. Esse hospital é muito bom, con-

segui um encaixe, o doutor me recebeu quando eu mais precisava, mesmo tarde 

assim. Vim de última hora, quase não consegui voo e tive que sair muito cedo de 

casa porque não tem aeroporto na minha cidade. Viajei o dia todo e vim do aero-

porto direto para cá. E ainda nem sei quando vou voltar. Olha, que bom que vou 

conseguir fazer o exame já, que hospital bom! Mas quanto papel para assinar 

nessa hora da noite, né? 

 

O transporte parece condicionar a assistência à saúde no país. 

No HSUS, os usuários das consultas do dia eram agendados todos pa-

ra um mesmo horário e atendidos conforme a ordem de chegada. Assim, de ma-

nhã bem cedo, as salas de espera dos ambulatórios estavam lotadas. O burburi-

nho se estendia ao longo do dia e, repentinamente, os ambulatórios se esvazia-

vam drasticamente no fim da tarde. Isso porque a maioria das pessoas vinha de 

outras cidades e utilizava o transporte das respectivas prefeituras (vans, ônibus, 

ambulâncias). Esses veículos chegavam ao raiar da manhã com todas as pesso-

as que iriam realizar procedimentos no hospital naquela data e voltavam para as 

devidas cidades no final do dia, sempre na tentativa de não ultrapassar o turno do 

motorista e evitar viajar pelas perigosas estradas à noite. Ou seja, os usuários 

chegavam muito cedo já cansados das viagens, aguardavam boa parte do dia 

para realizar os procedimentos no hospital e a sinalização de que o motorista teria 

que partir era determinante para o fim da assistência ambulatorial, pois as pesso-

as não teriam como voltar para casa se perdessem o transporte. Então, saíam 

desesperadas deixando até remédios e documentos para trás. 

Os motoristas justificavam os horários rigorosos de saída como ordens 

das próprias prefeituras, que não tinham condições financeiras de pagar pelo tur-

no de mais motoristas, nem por excesso de adicionais noturnos, além de que 

também buscavam evitar acidentes e roubos com viagens por toda a noite. Entre-

vistados chegaram a relatar que eram comuns assaltos aos ônibus que rumavam 

para o hospital, de forma que muitas vezes chegavam à instituição sem nem di-

nheiro para se alimentar. Mas, felizmente, podiam contar com a alegria de o hos-

pital servir, gratuitamente e de horas em horas, sopa a todos que estavam nas 
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salas de espera, sejam usuários ou acompanhantes. O carrinho da sopa chegava 

e enormes filas se formavam: ninguém negava o gesto de carinho e sabiam que a 

espera poderia ser longa. Nesse movimento, antes de escurecer, o recinto já se 

encontrava vazio, os ônibus haviam retornado para as respectivas cidades e a 

maioria dos setores encerrava o atendimento cedo. Às seis da tarde o hospital 

estava silencioso e deserto, as luzes se apagavam nos ambulatórios e a multidão 

que há pouco ali se apinhava parecia uma lembrança distante. 

No HP, os exames poderiam ser agendados para as primeiras horas do 

dia, “conforme a disponibilidade do cliente”, mas em geral a assistência não se 

iniciava tão cedo. Às nove e meia da manhã as salas de espera dos consultórios 

ainda estavam vazias, o sol entrava pelas paredes de vidro e o lindo bebedouro 

transparente com água de frutas estava cheio. No entanto, o atendimento poderia 

se estender pela alta noite. Os procedimentos eram agendados com horário mar-

cado, mas não era incomum que as consultas atrasassem horas, com muitos en-

caixes nas agendas e tanto usuários como médicos sujeitos a constantes impre-

vistos no trabalho, trânsito e com voos diferidos. Assim, no horário que o HSUS 

assistia à debandada de seus usuários, o HP estava exatamente vivendo seus 

momentos mais agitados. 

Não obstante as diferenças de horários e de fluxos de indivíduos, nos 

dois hospitais os usuários não raro vinham de deslocamentos longos, a espera 

era cansativa e carregada de ansiedade. Certamente, esses fatores influenciam o 

consentimento informado. Pessoas muito cansadas ou sentindo-se pressionadas 

pelo tempo provavelmente estarão menos dispostas a conversar, perguntar e ler 

informações escritas. Isso é válido tanto para usuários como para profissionais. 

O transporte foi também o motivo que mais causou negativas de entre-

vistas. Foram, contudo, poucos os usuários que não quiseram participar do estu-

do. No HSUS, todas as negativas de fato se deviam à saída do transporte e ocor-

riam sempre na mesma faixa de horário. No HP, também eram raras as recusas, 

sendo a maior parte justificadas com base na proximidade de um voo ou de um 

motorista já a caminho. Apenas uma usuária relatou que estava se sentindo muito 

mal no momento e a família de outra preferiu não deixá-la a sós comigo. 

Perguntei aos entrevistados a cidade e Estado onde residiam e agrupei 

as respostas validadas conforme a tabela abaixo. Nela, assim como nas tabelas 

subsequentes, o HSUS ocupa a primeira coluna (“hospital 1”) e o HP, a segunda. 
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Esclareço, ainda, que as colunas e linhas das tabelas a seguir correspondem às 

perguntas do questionário de entrevista (apêndice B) e que os resultados são 

apresentados em valores absolutos e percentuais. Como se percebe, boa parte 

dos usuários viaja para receber a assistência oncológica. Observa-se também o 

raio de alcance das instituições, que atendem pessoas vindas de todas as regiões 

do país e, por vezes, até de outros países: 
 
Tabela 1 – Cidade/Estado de proveniência dos entrevistados, por hospital 
 

 
 
Tabela 2 – Frequência de residência em área urbana ou rural, por hospital 
 

 
 
Além disso, vê-se pela tabela logo acima que, enquanto os entrevista-

dos atendidos no hospital particular provinham todos de meio urbano, no HSUS, 

pouco mais de 12% residiam em meio rural. Entretanto, por meio das conversas 

com as pessoas, verifiquei que vários usuários haviam se mudado do meio rural 

para o urbano exatamente em razão do tratamento oncológico. Como já mencio-

nei, o tratamento de câncer é longo e demanda constantes comparecimentos ao 
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hospital, sendo que, mormente durante tratamentos com potencial agressivo co-

mo a QT, ainda é prudente estar próximo à instituição de saúde para eventuais 

intercorrências. Então, na verdade, bem mais pessoas além dos sinalizados nos 

dados vinham do meio rural, em ambos os hospitais, mas, sobretudo no HSUS. 

Além do local de residência, o tratamento oncológico implica diversas 

outras mudanças na vida dos usuários. Apesar de não haver pergunta direciona-

da ao tema no instrumento de entrevistas, muitas pessoas relataram terem deixa-

do o trabalho em razão do câncer. Esse certamente é um dos motivos para haver 

tantos casos de usuárias relatando a ocupação/profissão como “dona de casa”. 

Aliás, curioso é que, por estereótipos sociais um tanto quanto machistas, enquan-

to as mulheres nessa situação se dizem “atualmente dona de casa” ou “do lar”, os 

homens que deixaram de trabalhar por causa da doença geralmente se intitulam 

“aposentados” ou continuam relatando a ocupação anterior. Um entrevistado mui-

to bem-humorado chegou até a se nomear como “vagabundo” por ter deixado o 

trabalho, mas os homens nunca se dizem “donos de casa” ou “do lar” – parece 

ser melhor se determinar como vagabundo do que responsável pelos afazeres 

domésticos! Isso também pode mostrar que, embora deixem o trabalho “oficial” 

para se tratarem da grave doença, as mulheres tendem a manter a jornada como 

trabalhadoras do lar. 

Na tabela a seguir, resumi as respostas dos participantes em relação à 

ocupação/profissão. A pergunta era feita livremente às pessoas. Depois, com ba-

se na pesquisa de Cassileth et al. (1980), classifiquei as repostas em “profis-

sões/ocupações técnicas” e “não-técnicas”, o mais próximo da ideia do “blue col-

lar” (colarinho azul) e do “white collar” (colarinho branco) americanos, além dos 

estudantes e donas de casa: 
 
Tabela 3 – Distribuição das ocupações/profissões, por hospital 
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Como era de se esperar, enquanto no HP mais de 70% das pessoas 

têm profissões técnicas, no HSUS apenas 17% se enquadrou nessa classificação, 

o que também condiz com a renda e nível de escolaridade das populações dos 

hospitais, como veremos a seguir. 

Ainda sobre as profissões/ocupações e impactos da doença no traba-

lho, houve relatos sobre o estigma do câncer, com pessoas deixando de trabalhar 

não tanto pela incapacidade laboral, mas por não suportarem o preconceito ou 

por terem sido demitidas em razão desse estigma (segundo afirmam). A esse 

respeito, segue fala de usuária do HP:  
Eu viajo muito a trabalho, eu não paro. [...] Eu nunca saí de licen-
ça, para você ter ideia. Eles têm noção pela aparência, o estigma 
do qual falamos. [...] Mas tem gente que tem preconceito, fala 
merda, é muita exposição. Então agora estou querendo ficar mais 
quieta. Eu já fui demitida. Agora não podem mais porque sou pa-
ciente terminal. A gente que tem recurso, assim, intelectual, con-
segue lidar melhor. Você chega num ponto que, como as escolhas 
são poucas, você escolhe as melhores. Não é pela saúde que 
quero parar de trabalhar, é pela exposição. Vou falar com minha 
chefe para slow down e trabalhar de casa. Não gosto de encontrar 
com as pessoas. Assim, de dez, dois são bons, o resto é cara de 
piedade etc. 
 

Novamente sobre o preconceito, cheguei a perceber que empresários, 

em especial, se esforçam para mostrar que estão bem e que a doença é uma 

condição passageira sem grandes consequências, ainda mais se são pessoas 

conhecidas, como os “VIP” entrevistados no HP. Eles parecem sentir a necessi-

dade de manter a imagem de saudáveis e muito capazes para o trabalho para 

não prejudicarem seus negócios. E acabam mostrando que a sociedade parece 

mesmo forjar imagem de que a pessoa doente perderia “graus” de confiança. Foi 

nesse sentido o relato de outra usuária do HP: 
Ninguém precisa saber que tive um câncer. Sabe por quê? Porque 
o câncer é mal visto no nosso país, como se fosse um condenado 
à morte, um coitado, que ninguém confia. Funcionário já começa a 
querer procurar emprego, acham que você não vai pagar... Pou-
cos sabem. Falo com minhas amigas que tirei a vesícula. 
 

Uma última observação sobre a questão do trabalho é que, no HP, há a 

preocupação de manter o emprego inclusive em razão do plano de saúde, que 

financia o tratamento de câncer, conforme colocação de uma usuária: "eu trabalho 

por causa do plano de saúde, não do salário". Ademais, a esse respeito, a popu-

lação do estudo se divide da seguinte forma: 
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Tabela 4 – Sistema de financiamento do tratamento, por hospital 
 

 
 
Conforme já mencionado, todos os usuários do HSUS recebem a aten-

ção via Sistema Único de Saúde, sem exceções. Já no HP, há três formas bási-

cas de financiamento do tratamento: particular (desembolso direto), plano de saú-

de/convênio ou filantropia e similares. Mais ou menos de 12% dos entrevistados 

se inseriam na primeira categoria, enquanto que 80,5% tinham respaldo de plano 

de saúde/convênio e cerca de 7% ali estavam por meio da filantropia praticada 

pela instituição. Inseri como similar à filantropia caso de esposa de funcionário 

administrativo que estava sendo tratada na oncologia do hospital. O plano de sa-

úde dos funcionários do HP não tem cobertura para o próprio hospital, mas, ape-

nas no caso de câncer, o hospital acolhe os segurados como uma beneficência. 

Com base nisso, a própria entrevistada entendia que seu caso se aplicava mais à 

hipótese de “filantropia” do que à de “plano de saúde/convênio”. Então, como o 

instrumento de entrevista foi preenchido sempre com base nas falas dos usuários, 

sua opinião prevaleceu na determinação da sua situação. 

Finalmente, devo relembrar que as consultas com os médicos do HP 

geralmente eram pagas via desembolso direto, mesmo se o plano de saúde do 

usuário abrangesse o hospital. No instrumento de entrevista, anotei as respostas 

tal como expressadas pelos usuários, sendo que vários ressaltaram esse duplo 

financiamento. Mas, sempre que a pessoa tinha plano de saúde com cobertura 

para a instituição, quando das análises estatísticas, considerei-as na categoria 

“plano/convênio”, deixando para o grupo “particular” somente os indivíduos que 

realizavam o tratamento no HP exclusivamente por desembolso direto. 
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Em relação ao gênero dos entrevistados, acidentalmente o número de 

entrevistas validadas acabou por fixar distribuição igual de gênero por hospital: 
 
Tabela 5 – Gênero dos entrevistados, por hospital 

 

 
 
Este não é um estudo sobre prevalência de câncer na população, mas 

talvez as mulheres tenham sido um pouco mais constantes nas entrevistas pela 

grande presença de câncer de mama e de útero/ovário na população em geral. 

Seguindo a lógica da Décima Revisão da Classificação Estatística Internacional 

de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), classifiquei os tipos de 

câncer encontrados nos participantes do estudo conforme a tabela abaixo: 
 
Tabela 6 – Diagnóstico de câncer dos entrevistados, por hospital 
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As chaves dos códigos da tabela acima se encontram a seguir. Para 

melhor entendimento da tabela 6, observo que a concomitância de códigos cor-

responde ao entrevistado ter relatado tumor em mais de um lugar do corpo. 

 
 
0  -  Neoplasias do lábio, cavidade oral e faringe 
1  -  Neoplasias dos órgãos digestivos 
2  -  Neoplasias do aparelho respiratório e dos órgãos intrato-

rácicos 
3  -  Neoplasias dos ossos e cartilagens articulares 
4  -  Melanoma e outras neoplasias da pele 
5  -  Neoplasias do tecido mesotelial e tecidos moles 
6  -  Neoplasias de mama 
7  -  Neoplasias dos órgãos genitais femininos 
8  -  Neoplasias dos órgãos genitais masculinos 
9  -  Neoplasias do trato urinário 
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10  -  Neoplasias dos olhos, do encéfalo e de outras partes do 
sistema nervoso central 

11 -  Neoplasias da tireoide e de outras glândulas endócrinas 
12  -  Neoplasias de localizações mal definidas e de localiza-

ções não especificadas 
13  -  Neoplasias dos tecidos linfático, hematopoiético e teci-

dos correlatos 
14 -  Entrevistado não sabe o diagnóstico 
 

 

Assim, do total de entrevistados, 17% tem diagnóstico de neoplasia de 

mama e 12,2% de neoplasias dos órgãos genitais femininos, somando 29,2%, o 

que pode explicar haver mais mulheres do que homens dentre os participantes do 

estudo em ambos os hospitais. Ressalto, porém, que o diagnóstico de câncer 

mais comum entre os entrevistados, com 39% do total, foi o de neoplasias dos 

órgãos digestivos. Já as neoplasias do aparelho respiratório e dos órgãos intrato-

rácicos, com 16,9% do total, praticamente empatam com a prevalência das neo-

plasias de mama. 

Observo, por fim, que as neoplasias hematológicas apareceram com 

bem menos frequência no presente estudo frente às de tumores sólidos porque 

não é usual a solicitação de tomografia, um dos critérios de inclusão na amostra, 

para o acompanhamento desses casos, enquanto que exames de imagem são 

muito solicitados no contexto de tumores sólidos: 
 
Tabela 7 – Diagnóstico de câncer dos entrevistados, por hospital, agrupa-

dos em tumores sólidos e neoplasias hematológicas 
 

 
 
Aliás, a maioria dos participantes ingressou no estudo em razão do pro-

cedimento de tomografia. E, novamente por obra do acaso, após a validação das 

entrevistas para a amostra, os percentuais de entrevistas por TC e QT acabaram 

sendo os mesmos nos dois hospitais: 
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Tabela 8 – Frequência do procedimento do estudo, por hospital 
 

 
 
Ainda sobre os dados demográficos da população, a média de idade 

dos entrevistados foi muito próxima nos dois hospitais, ficando em torno dos 59 

anos, que também foi a média encontrada na pesquisa estadunidense de Cassi-

leth et al. (1980). No presente estudo, a pessoa mais jovem tinha 18 anos e, a 

mais velha, 88 anos. Contudo, a distribuição das frequências de idade se mostrou 

diferente, com maior concentração dos sujeitos do HSUS na faixa dos 55-65 anos 

e maior dispersão dos dados no histograma do HP. Talvez isso seja indício a con-

firmar a tendência à maior longevidade conforme o aumento da renda da popula-

ção (ARRETCHE; 2015) e pode ser que também seja sinal de que o diagnóstico 

de câncer de populações mais favorecidas tenda a ser realizado mais cedo. Mas, 

mais pesquisas, voltadas para essas hipóteses, teriam que ser feitas para se che-

gar a tais afirmações. Seguem os gráficos de frequência de idades, por hospital e 

comparando as duas tendências: 
 

Gráfico 1 - Distribuição de frequências de idade dos entrevistados no HSUS 
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Gráfico 2 - Distribuição de frequências de idade dos entrevistados no HP 
 

 
 
Gráfico 3 - Frequências de idade dos entrevistados, por hospital 
 

 
 
Sobre raça/cor, a frequência de pessoas que se declarou branca foi 

significativamente maior no HP em relação ao HSUS (85,4% vs. 53.7%) e mais 

significativa ainda foi a frequência de usuários que se declarou pardo/moreno no 

HSUS (41,5% vs. 7,3%), tudo conforme a tabela abaixo. Observo que apresentei 
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no instrumento as categorias utilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), mas só obtive respostas conforme a classificação a seguir:  
 
Tabela 9 – Frequência de declaração de cor/raça, por hospital 
 

 
 

Como já mencionado, para obter dados sobre a renda dos participan-

tes, elaborei duas perguntas aos entrevistados: uma com resposta aberta sobre o 

valor médio da renda familiar mensal, em reais; outra sobre o número de morado-

res no domicílio. Em seguida, classifiquei as respostas da primeira pergunta con-

forme as faixas de renda do IBGE, utilizando por base o valor do salário mínimo 

de 2017 (R$937,00). Contudo, tendo em vista que a faixa máxima de renda do 

IBGE é “acima de cinco salários mínimos”, para adequar à realidade da popula-

ção do HP e aos objetivos do estudo, criei mais três categorias de renda além das 

trazidas pelo IBGE. Depois, dividi a renda familiar pelo número de moradores que 

tem que ser sustentado com aquele valor. Obtive então, a variável “renda familiar 

mensal por número de moradores do domicílio em salários mínimos”. 

Mesmo imaginando que muitos usuários poderiam não indicar a verda-

deira renda, os resultados mostraram que eventuais ocultações não tornaram a 

descrição da população por renda diferente do esperado. Ou seja, se ocultações 

de renda houve, o previsto é que não seriam tão discrepantes a ponto de uma 

pessoa extremamente rica indicar renda compatível com estratos muito inferiores 

aos da sua realidade. Efetivamente, conforme a tabela 10, a maior parte dos usu-

ários do HSUS se encontra nas categorias de renda que vão de mais de meio 

salário mínimo até dois salários mínimos (73,2%). De outro lado, os entrevistados 

no HP se encontram nas categorias de mais de dez salários mínimos até mais de 

25 salários mínimos (67,5%), que foi a categoria teto estabelecida: 
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Tabela 10 –  Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio 
em salários mínimos, por hospital 

 

 
 

Para conferir força estatística às análises, posteriormente essas catego-

rias foram reagrupadas. Para tanto, verifiquei tanto a quantidade de indivíduos em 

cada grupo como também fiz exercício de pensar diferenças de níveis de renda 

que poderiam modificar o acesso das pessoas a melhores instituições de educa-

ção e a bens e serviços culturais. 

Não pude deixar de fazer a triste constatação, durante as entrevistas, 

de que as pessoas mais simples, com menor renda e nível de escolaridade, não 

costumavam saber apontar o quanto ganhavam por mês, nem mesmo no caso de 

renda fixa como aposentadoria (não se recordam do valor do salário mínimo vi-

gente e nem se a pensão é mesmo de um salário). Nesses casos, explicava em 

detalhes o significado da pergunta e realizava as contas com a pessoa até che-

garmos a um valor que lhe parecia adequado. Fiquei a imaginar que essas pes-

soas tampouco devem saber apontar o valor de seus gastos mensais, o que pode 

ocasionar enorme confusão financeira em suas vidas já tão repletas de faltas. Por 

sua vez, sujeitos com maior renda e escolaridade tinham tanta facilidade em indi-
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car sua renda mensal que chegava a receber de volta a pergunta “você quer sa-

ber a renda bruta ou líquida?”, à qual respondia optando pelos valores brutos. 

Já para o nível de escolaridade, uma das variáveis mais caras aos obje-

tivos da pesquisa, a distribuição da população, conforme o esperado, foi espelho 

das diferenças entre a população do HSUS e a do HP. 39% dos entrevistados no 

HP têm nível de escolaridade de pós-graduação, enquanto que 46,3% dos partici-

pantes no HSUS têm apenas ensino fundamental incompleto. 70,7% dos sujeitos 

vindos HSUS têm formação até o ensino médio completo, enquanto que 78% dos 

respondentes no HP têm nível de escolaridade acima de superior incompleto. 
 
Tabela 11 –  Nível de escolaridade, por hospital 
 

 
 
Retomando o relato do prólogo a este capítulo, além das distâncias 

percorridas e das inevitáveis esperas, o câncer assusta e demanda urgência. O 

resto são papéis e pode ser resolvido depois, segundo depoimento de usuária do 

HP que expressa opinião, quase que generalizada, pela prioridade à demanda de 

saúde e pelo entendimento do TCLE como um instrumento que serve à burocra-

cia jurídica:  
Não li porque nessa hora de assinar esse papel, o seu problema é 
muito maior que esse papel. Primeiro vamos socorrer o que é 
possível. Você quer resolver seu problema. Depois você resolve o 
papel se for necessário, se entrarem na Justiça etc. Primeiro você 
resolve o problema. O papel é a consequência. 
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Além disso, hospitais são instituições que geralmente gozam de consi-

derável nível de confiança dos usuários, o que torna a leitura do TCLE menos im-

portante, conforme explica entrevistado no HSUS: “e como confio, não tem por 

que segurar o tempo dela! No hospital e nesse hospital, não dá prá desconfiar de 

nada. Mas em banco e advogado tem que ler antes de assinar”. 

Efetivamente, como já era de se esperar, poucos entrevistados (11%) 

afirmaram terem lido os TCLE com cuidado. Isso sem falar que era visível que 

vários dos que afirmaram que haviam lido tinham mentido, talvez por não quere-

rem admitir, mas principalmente por acreditarem que protegeriam o hospital com 

respostas afirmativas, seguidas sempre de avaliações extremamente positivas 

sobre o tamanho da letra e outras características dos TCLE. Houve casos que 

pude ver eu mesma que a pessoa assinara o TCLE sem ler e, na entrevista, fazia 

questão de dizer que leu tudo com muita atenção. Como já ressaltei em momento 

anterior deste trabalho, pesquisas (VAITSMAN; ANDRADE, 2005) mostram ten-

dência das pessoas que estão recebendo tratamento em proteger a instituição 

que as acolheu, seja por sentimento de gratidão ou receio de não receberem mais 

a mesma atenção se a criticarem. Mesmo com essa fatia de declarações não mui-

to confiáveis, 63% dos entrevistados admitiram que não leram nada do termo, 

enquanto que cerca de 25% disseram terem lido só algumas partes ou feito ape-

nas leitura rápida do documento: 
 
Tabela 12 – Frequência de respostas à pergunta de ter lido o TCLE assinado 
 

 
 
Os resultados obtidos são muito diferentes dos encontrados por Cassi-

leth et al. (1980). Na pesquisa estadunidense, apenas 24,9% dos sujeitos referi-

ram não ter lido os TCLE, enquanto que a maioria (mais de 40%) declarou ter lido 

os documentos cuidadosamente. 

Apesar de a maior parte das pessoas do presente estudo não ter o cos-

tume de ler os termos, a maioria (56,8%) apreciou que são necessários e conside-
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ra importante saber seu conteúdo. Outras (21%) já ponderam que são necessá-

rios aos hospitais, mas desnecessários para elas próprias. E a minoria (mais ou 

menos 16%) considera os termos desnecessários: 
 
Tabela 13 –  O que pensam os entrevistados sobre os TCLE, por hospital 
 

 
 
Além disso, a grande maioria dos entrevistados (80,5%) avalia que gos-

ta de saber informações sobre os procedimentos e acerca da sua doença: 
 

Tabela 14 –  Frequência de respostas à pergunta de gostar de saber infor-
mações sobre os procedimentos e doença, por hospital 

 

 
 
Ressalto que, muitos usuários que optaram por assinalar que não gos-

tam de saber informações, explicaram que se referiam à busca por informações 

extras na internet, para além daquelas fornecidas pelos profissionais que os 

acompanham. Quanto a estas, explicitaram ter todo o interesse. Assim, na reali-

dade, muito mais que os 80,5% gostam de saber informações sobre os procedi-

mentos e doença, mas houve pessoas que interpretaram a questão de maneira 

diferente da que imaginei quando da sua elaboração. 

Alguns entrevistados ainda esclareceram que, antes do diagnóstico de 

câncer, costumavam não ter tanto interesse por informações sobre procedimentos 
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médicos e os males que os acometiam: só queriam melhorar e pouco se importa-

vam em saber detalhes sobre as doenças ou tratamentos. Mas, no caso do cân-

cer, a gravidade da enfermidade e a preocupação que esta causa faz com que 

esse interesse surja ou aumente consideravelmente. Esse dado pode ajudar a 

explicar tamanho interesse dos usuários nas informações compartilhadas pela 

equipe de saúde durante o tratamento oncológico e talvez também seja parte do 

motivo pelo qual os entrevistados tiveram tão bom desempenho em relatar o di-

agnóstico e histórico da doença nesta pesquisa, assunto que tratarei adiante. 

Ainda, em geral, os usuários afirmavam não desejar serem resguarda-

dos de eventuais más notícias. E os que preferiam receber menos informações, 

mostravam gostar que essa fosse uma opção pessoal e que tivessem sempre a 

possibilidade de pedir mais informações se viessem a desejar. No entanto, obser-

vando o campo, não era raro visualizar situações em que famílias ingressavam 

nos consultórios e deixavam seus idosos, os usuários, na sala de espera. Acabei 

entrevistando no HP uma dessas pessoas cujos parentes entenderam ser melhor 

não ter muitas informações (e a própria filha me pediu que não contasse nada à 

entrevistada), com boas intenções de poupá-la. No entanto, o depoimento da en-

ferma reforça a impressão de que os usuários gostam de receber informações 

sobre sua doença e procedimentos e, se preferem ignorá-las, desejam que seja 

por escolha própria: 
Eu quero saber o que está acontecendo comigo! Se é câncer ou o 
que é! Eu sou consciente! [...] A primeira coisa que vem na minha 
cabeça é que estou com câncer, essa sonolência mórbida. O que 
acontece é que meu médico nunca me contou por que estou fa-
zendo esses tratamentos. [...] Eu tô no hospital fazendo tratamen-
to de quê? [...] Eu só queria saber mesmo o que eu tenho, só que-
ria que não fosse na frente da [...] [nome da filha], porque ela se 
preocupa de eu saber. Eu estou bem, vida normal, sem aflições. 
Eu não vou ter chilique. Quero saber. Ela está assinando tudo 
com medo de... Eu queria ler. 
 

Efetivamente, receber informações sobre o próprio estado de saúde é 

questão de exercício de direitos da personalidade, que são direitos personalíssi-

mos. Porém, as questões encontradas na prática da assistência desafiam os pro-

fissionais, que demonstram já não ter o adequado conhecimento teórico sobre o 

consentimento informado e ainda receiam a ocorrência de processos judiciais ou 

de denúncias administrativas. Ainda que conste extenso e conhecido rol de direi-

tos dos usuários em vários diplomas normativos, na prática, os profissionais pare-
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cem não ter segurança sobre como realizar esses direitos, qual o papel do repre-

sentante legal e quem são as pessoas incapazes de exercício de direitos. 

Passo à análise das associações entre as variáveis, cujos relatórios es-

tatísticos encontram-se no apêndice C deste trabalho. 

Primeiramente, é de se destacar que, diferentemente de pesquisas rea-

lizadas em outros países e inclusive em oposição à pesquisa de Cassileth et al. 

(1908), não houve associação entre nível educacional e leitura do termo de con-

sentimento (p = 0,924). Tampouco houve associação entre a leitura do termo e o 

hospital ser do SUS ou particular (p = 0,427). Posso dizer que, independentemen-

te de renda ou escolaridade, a tendência é de o TCLE não ser lido pelos usuários. 
 
Tabela 15 –  Escolaridade versus leitura do TCLE 
 

 
 

 
 
Tabela 16 –  Declaração de leitura do TCLE assinado, por hospital 
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Contudo, o TCLE de QT foi mais lido que o de TC e as pessoas tiveram 

melhor desempenho ao indicar riscos do procedimento de QT do que no de TC. 

Isso pode ter ocorrido tanto porque os profissionais talvez não tenham destacado 

muito os riscos da TC, como porque a QT parece trazer mais temor aos usuários 

em virtude de seus fortes efeitos colaterais. 

Outro dado é que, quando é o médico, dentre os profissionais de saúde, 

quem aplica o TCLE, este é mais lido. Também há associação entre o TCLE ter 

sido entregue pelo médico e o usuário reportar que o profissional se colocou à 

disposição para esclarecer dúvidas. Isso pode ser efeito da prestigiada imagem 

do médico que os usuários geralmente assumem, fazendo com que deem mais 

atenção e crédito ao que este profissional fala. Isso tanto em relação a informa-

ções apresentadas por outros profissionais de saúde, mas acredito que principal-

mente em detrimento de informações trazidas por funcionários administrativos, 

como secretários e recepcionistas, que muito frequentemente aplicam termos de 

consentimento. Efetivamente, na presente pesquisa, 45% das pessoas declara-

ram ter recebido o TCLE de profissionais administrativos e 46,3% informaram que 

o termo foi aplicado por profissional da saúde. 

Além disso, quando é o médico quem aplica o TCLE, geralmente este é 

apresentado sozinho, em destaque e em melhores condições para que seja lido e 

para que as dúvidas sejam esclarecidas. De outro lado, geralmente os funcioná-

rios administrativos entregam os TCLE para assinatura em balcão de atendimento 

e junto com outros documentos, como termos de admissão hospitalar, recibos de 

retirada de medicamentos e, no caso do HP, também documentos relativos ao 

pagamento do procedimento e solicitações aos planos de saúde. Não é à toa que, 

quando esses documentos foram entregues ao mesmo tempo, vários usuários 

entrevistados no HP confundiram o TCLE com os documentos relativos à respon-

sabilização pelo pagamento do procedimento. 
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Um dado provavelmente novo que o presente estudo traz ao comparar 

os cenários dos dois tipos de hospitais em relação ao consentimento informado é 

que a percepção dos usuários sobre o TCLE parece se modificar em sendo o 

hospital do SUS ou particular. O teste exato de Fisher mostrou que houve associ-

ação entre o usuário ser atendido no hospital particular e enxergar o TCLE como 

servindo para a proteção dos médicos (p = 0,000), em contraposição à sua pró-

pria proteção ou a simplesmente servir para auxiliar no compartilhamento de in-

formações. De fato, a imensa maioria dos entrevistados no HP (92,5%) registrou 

esse entendimento. Entretanto, essa associação não foi encontrada no HSUS. 

Talvez esse aspecto possa ser explicado à luz das diferenças que marcam as 

relações dos usuários com as instituições quando são mediadas pelo pagamento 

direto de serviços. 
 
Tabela 17 –  Frequência de respostas de que o TCLE serve para proteger os 

médicos, por hospital 
 

 
 

Já para avaliar a compreensão dos usuários sobre as informações re-

cebidas, sobre seu estado de saúde, contexto do tratamento e riscos dos proce-

dimentos que iriam realizar, utilizei-me das questões abertas.  

Em relação à análise dos riscos, que considero outra das variáveis mais 

importantes do estudo, verifiquei se a pessoa conseguia elencar ao menos um 
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risco do procedimento. Para tanto, não me fiei à literalidade do discurso, mas ao 

que o sujeito realmente demonstrava saber. Por exemplo, uma usuária do HP, 

que inclusive era médica, respondeu que a tomografia que ela iria fazer não tinha 

riscos porque era de baixa incidência e não seria aplicado meio de contraste. Ou 

seja, embora tenha avaliado os riscos como muito pequenos, estava claro que ela 

tinha conhecimento dos mesmos. A partir desses elementos, seguem os resulta-

dos, por hospital, da variável “demostrar conhecimento de ao menos um risco do 

procedimento”: 
 
Tabela 18 –  Indicação de ao menos um risco do procedimento, por hospital 
 

 
 

 
 

Dessa forma, apesar de a quase totalidade dos usuários (97,6%) ter re-

latado satisfação com as informações recebidas sobre o procedimento, apenas 

58% soube elencar ao menos um risco relacionado ao mesmo. E, utilizando o tes-

te exato de Fisher, não foi encontrada associação entre o hospital do estudo, se 

SUS ou particular, e a habilidade de indicar riscos no procedimento (p = 0,372). 

Tampouco houve relação entre saber elencar ao menos um risco do procedimen-

to e o tempo que a pessoa está em tratamento no hospital (p = 0,089). Também 

não ocorreu associação da variável de conhecimento de riscos com dados demo-
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gráficos como idade, sexo, ocupação/profissão e raça/cor. Contudo, associação 

houve entre saber indicar riscos e nível educacional (p = 0,003), bem como entre 

saber indicar riscos e renda (p = 0,014). Passo, a seguir, a verificar a força dessas 

duas últimas associações: 
 
Tabela 19 – Fatores preditores identificados na regressão logística múltipla 

relacionados com a citação de pelo menos um dos riscos do 
procedimento 

 
Variável Categoria n Odds ratio (*) Valor de P 
     
Escolaridade Até médio incompleto 27 1,0 Referência 
 Médio completo ou maior 50 4,4 0,027 
     
Renda familiar Até 5 salários mínimos 46 1,0 Referência 
(por n° morado-
res) 

Mais de 5 salários míni-
mos 

31 9,4 0,026 

     
(*) Valores ajustados pela idade (variável contínua) e pelo hospital de atendimento. 
Número de desfechos positivos no modelo = 47. 
 

Conforme a tabela acima, os usuários com escolaridade compatível 

com ensino médio ou superior tiveram chance 4,4 vezes maior de citar um dos 

riscos do procedimento em comparação com aqueles com menor escolaridade, 

tendo sido a escolaridade confirmada como fator preditor independente na re-

gressão logística múltipla. Por sua vez, os usuários com renda familiar (por núme-

ro de moradores no domicílio) superior a cinco salários mínimos tiveram chance 

9,4 vezes maior de citar um dos riscos do procedimento em comparação com 

aqueles com menor renda, sendo, portanto, a renda familiar também identificada 

como fator preditor independente na regressão logística múltipla.  

No entanto, comparativamente, a renda familiar teve peso muito maior 

do que a escolaridade em predizer a chance de citar um dos riscos do procedi-

mento elencados no TCLE. Isso pode ser em razão de a maior renda possibilitar 

acesso a melhores escolas, bem como a viagens e a bens e serviços culturais. 

Esses elementos talvez tenham maior influência em tornar a pessoa mais escla-

recida do que os níveis de escolaridade formais, sobretudo em país onde há pes-

soas que completam o ensino fundamental permanecendo analfabetas funcionais 

(AÇÃO EDUCATIVA; INSTITUTO PAULO MONTENEGRO, 2016). Apesar desse 

impacto da renda, não tenho notícias de estudos anteriores, sejam no Brasil ou 

em outros países, que sequer levaram em consideração a variável renda, quanto 
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mais que chegaram ao resultado de que se trata de variável com mais influência 

do que a própria escolaridade na compreensão de riscos de procedimentos médi-

cos. 

Importante destacar também que, pela análise qualitativa, os usuários 

do SUS tiveram maior habilidade do que o esperado em relação à compreensão 

do diagnóstico e histórico da doença. Não houve entrevistado que, tendo diagnós-

tico, não o soube descrever. Acredita-se que o bom acolhimento encontrado no 

hospital, com usuários sempre ressaltando que os profissionais eram atenciosos, 

os ouviam e conversavam muito com eles, conseguiu superar em parte o nível 

educacional e de renda que foram detectados como barreiras ao entendimento 

das informações. Isso talvez seja prova de que a aplicação de princípios da Hu-

manização da Saúde realmente pode favorecer à compreensão das informações 

por parte dos usuários e melhorar a sua participação no consentimento informado. 

Nesse sentido, e considerando-se que a pesquisa trabalhou com hospi-

tais que divulgam alinhamento com práticas humanizadas na assistência, quase a 

totalidade dos usuários (97,6%) relatou se sentir à vontade para conversar sobre 

seu caso com o médico. Ainda, muitos entrevistados no HSUS fizeram questão de 

pontuar que, quando se encontravam em instituições que não prezavam tanto 

pelo acolhimento, não se sentiam confortáveis para conversar e esclarecer dúvi-

das. Como exemplo, seguem as falas de duas participantes do HSUS: 
Aqui eu sinto [à vontade para conversar sobre meu caso com o 
médico]. Na minha cidade não, porque lá os médicos não são de-
dicados. Os médicos [...] [daqui] tratam a gente com carinho, pe-
gam na mão. Antes eu tinha medo de ir ao médico. Quando ia, 
eles nem olhavam para a cara da gente. Os daqui são uns amo-
res. Esse hospital é uma bênção de Deus [...] Aqui é o paraíso dos 
doentes! Aqui a gente morre contente. Se morrer, é porque che-
gou a hora, foi bem tratado. Não tem como falar mal do hospital 
aqui. Que Deus há de abençoar todos aqui! 
 
Aqui foi ótimo. O atendimento do doutor deixa a gente bem à von-
tade. Não é desses que não vê a hora de você sair da sala para 
entrar o próximo. Não é como os médicos da minha cidade, que 
mesmo pagando te atendem de qualquer jeito. O atendimento 
aqui é muito bom, nem é só o médico, é desde a entrada. É tudo o 
que a gente precisa nessa hora, ainda mais com essa doença que 
eu tô. Na área da saúde, as pessoas têm que estar porque gos-
tam. O pior, com o baque dessa doença, é encontrar criaturas as-
sim [que nem na minha cidade]! 
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No entanto, em ambos os hospitais, apesar de saberem relatar bem os 

procedimentos pretéritos e futuros, muitos usuários pareciam não saber se con-

textualizar diante de seus tratamentos e nem compreender os motivos e objetivos 

dos procedimentos realizados. Por exemplo, entender corretamente o que signifi-

ca uma quimioterapia paliativa (o contexto do procedimento) ou que o médico so-

licitou TC de crânio para portadora de câncer de pulmão porque está em busca de 

metástases (o motivo de um exame solicitado). Ilustra essa falta de contextualiza-

ção os dizeres abaixo de usuário do HP, que parece não entender bem que está 

realizando quimioterapia via oral, que tem metástase e, sobretudo, que ingressou 

em pesquisa clínica – que, por sua vez, tampouco poderia ser confundida com 

tratamento: 
[...] Queimou o nódulo. Aí naquele lugar saiu, cinco anos depois, 
apareceu em outro lugar, no mesmo pulmão. Não sei se é filhote 
do outro ou primário. Deve ser filhote ou coisa assim, né? Agora tô 
tomando aqueles comprimidos, um novo tratamento. Esse é im-
portado, me parece, não precisa de quimio e radio. Agora venho 
aqui todo mês. E mais ou menos de 60 a 90 dias faço uma tomo 
para ir acompanhando. Mas não é fácil não, viu? Muita despesa, 
tem passagem, isso, aquilo. Acordar muito cedo, vir fazer exames, 
consulta às 16h e depois aeroporto. 
 

A fala acima também é mostra, assim como verificou pesquisa anterior 

(SSALI; POLAND; SEELEY, 2015), de que as pessoas não raro focam nas ações 

e tarefas que têm que realizar (acordar em determinado horário, tomar pré-

medicação, pegar tal transporte, ir para o hospital em certo endereço, comparecer 

no setor correto, realizar um exame, buscar o resultado, se direcionar para outro 

setor etc.) a ponto de talvez se perderem nessas práticas e pouco pensarem so-

bre os objetivos e motivos maiores do que realizam. Parece que fazem o que os 

médicos solicitam sem entender para quê servem os medicamentos que ingerem 

ou o propósito de um exame para o qual se arriscam para realizar. 

Há inúmeras possibilidades para esse achado. De um lado, diversas 

pesquisas (MENEGUIN; AIRES, 2014; DOFFINI; CUBERO; GIGLIO, 2012) mos-

tram que as pessoas desconhecem termos largamente utilizados pelos profissio-

nais, como o significado de “paliativo” ou de “placebo”, e que, entretanto, são pa-

lavras que modificam todo o sentido do contexto do que está ocorrendo. Ainda, 

profissionais do campo, informalmente, chegaram a me dizer que preferem só 

reportar ao usuário se o câncer “melhorou” ou “piorou”, propositalmente sem dei-

xar transparecer a fronteira do fim das possibilidades de cura e o ingresso em 
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cuidados paliativos exclusivos, com receio de causar muito sofrimento. Nesse 

sentido, a comunicação pode não estar sendo muito clara. Porém, de outro lado, 

é possível verificar também pessoas que procuram mostrar, até mesmo a si pró-

prias, que estão melhores do que os dados reportam, e inclusive negando um di-

agnóstico ou prognóstico ruim. Podem intervir, então, aspectos psicológicos e in-

dividuais que esta pesquisa não alcança, de modo que é difícil determinar até que 

ponto há falhas de comunicação em razão do interlocutor não estar sendo claro e 

até onde se tratam de processos internos da própria pessoa ao lidar com os acon-

tecimentos da vida. Na tentativa de encontrar hipóteses explicativas, acredito ser 

provável uma mistura de todos esses fatores, pois a comunicação de más notícias 

é difícil tanto para o emissor quanto para o destinatário. 

Não posso deixar de destacar que, em geral, é patente que tanto usuá-

rios como profissionais nos dois hospitais pareciam não entender o que é o con-

sentimento informado e a diferença deste para os termos de consentimento. Am-

bos, usuários e profissionais, também trataram os termos como mera burocracia 

jurídica – e se os profissionais lidam com os TCLE dessa maneira, não há de ser 

diferente a visão que os usuários adquirem dos mesmos! Efetivamente, mesmo 

com a tendência de os usuários protegerem as instituições, declararam que em 

apenas 35% dos casos o profissional que entregou o TCLE solicitou a sua leitura, 

sendo que vários relataram que não tiveram sequer a possibilidade de leitura, 

tendo o profissional apenas dito para assinar o papel. Ainda, apenas 25% dos 

entrevistados receberam cópia do TCLE para levar consigo, o que pode impactar 

a memorização e compreensão das informações. Sobretudo pessoas mais sim-

ples relataram gostar de receber uma via do TCLE porque costumam pedir a ou-

tras pessoas de casa, que consideram mais instruídas (como uma patroa ou filhos 

que estudaram), para lê-lo e lhe explicar seu conteúdo. Outros disseram que 

usam o tempo no trajeto para casa para ler os documentos que receberam. No 

mais, a maioria dos usuários entende que se não assinar o TCLE, não poderá 

realizar o procedimento, de forma que o termo pode estar sendo entendido como 

uma barreira burocrática e não como um benefício. 

Tudo isso pode estar prejudicando os reais objetivos do consentimento 

informado e são questões que necessitam ser repensadas no sistema de saúde. 

Devo observar, ainda, ter percebido que a boa experiência dos entrevis-

tados com a assistência no SUS, em geral, não foi capaz de modificar a precon-
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cepção que tinham de que o sistema público é ruim ou muito inferior ao particular. 

Mesmo que reportem terem tido ótimo atendimento desde a unidade básica de 

saúde local até o hospital especializado, costumam referir a esta vivência positiva 

como sorte ou bênção divina. Não avaliam que o SUS pode ao menos não ser tão 

ruim quanto imaginavam, o que dá mostras do quão arraigada é a impressão ne-

gativa da sociedade sobre o SUS. Isso pode ser sinal, então, de que a falta de 

compreensão e comunicação no sistema de saúde supera as questões da relação 

usuários-profissionais e do consentimento informado, atingindo mesmo o âmago 

do próprio sistema. 

Por fim, devo pontuar que, mesmo antes de ingressar em campo, a me-

ra notícia desta pesquisa acarretou mudança em prática no HSUS: passou-se a 

utilizar TCLE para QT, entregando as informações por escrito para os usuários 

lerem com calma e retornarem ao consultório médico para tirarem dúvidas antes 

de assinar o termo. 
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“Não, tá mil de bão! Se eu não fosse viajar, a gente ficava aqui o 
dia todo, porque eu sou bom de papo! Eu sou paraense, com san-
gue português e mineiro. Sou vira-lata. Sou nada e tudo. Tem um 
pouco de qualidade de cada raça: sou bravo quando tem que ser, 

educado quando tem que ser, trabalhei quando podia, educado 
que nem minha mãe mineira. Fiz tudo que tinha que fazer na vida: 

casei, comprei carro, chácara, meu sogro que falou mal de mim 
morreu nos meus braços, meus filhos são todos batizados” 

(usuário do hospital do SUS, ao final da entrevista, quando per-
guntei se teria algo a mais que gostaria de acrescentar). 

 

“[Chorando baixinho] Eu tô com medo de morrer... [...] É, na ver-
dade, assim, não é medo da morte, é medo do dia do julgamento 
final! Porque eu fiz muita caridade, cuidei dos filhos dos outros a 

vida toda... Mas [sussurrando no meu ouvido], eu também cometi 
meus pecadinhos! [...] É, pensando assim, Deus é amor, miseri-

cordioso, né... Você tem razão... [E arregalando os olhos, impres-
sionada] Você é um anjo! – Que Deus colocou na hora certa para 
mim, porque eu estava com muito medo! E vocês são muito boa-

zinha [sorrindo e acariciando minha mão]”  
(usuária do hospital particular, de 83 anos, que veio a óbito alguns 

dias depois da entrevista). 
 

“Quero ir à sua defesa de tese! Gostei muito do trabalho! Quando 
vai ser? [...] Ah, pena... Se fosse antes, iria mesmo. Mas não esta-

rei viva até lá. Mas, olha, vou torcer por você de onde estiver, te-
nho certeza que dará tudo certo!”  

(usuária do hospital particular, que foi professora da USP e aca-
bou discutindo comigo a própria pesquisa. Infelizmente, suas pre-
visões não eram demasiado pessimistas. Analisar seu prontuário, 
antes mesmo da notícia de óbito, já havia me feito querer chorar). 

 

“The love you take is equal to the love you make” 
(usuário do hospital particular citando trecho da música “The End” 

dos Beatles ao final da entrevista, quando perguntei se teria algo a 
mais que gostaria de acrescentar). 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Abri a porta do boxe de quimioterapia. Duas mulheres me fitaram dire-

tamente, sentadas na beira da cama. A mais nova era branca, loira e usava uma 

bonita camisa. Com as mãos atadas às dela estava uma senhorinha com seus 

oitenta anos, negra, um casaquinho de linha escura cobrindo os ombros encurva-

dos, xale nas costas, os cabelos grisalhos puxados para trás por cima das orelhas 

e arrematados em um coque baixo. Chorava baixinho. O residente tinha acabado 

de sair dali. Havia coletado uma assinatura no termo de consentimento e elenca-
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do os riscos do procedimento que estava por começar. Elas me olhavam apreen-

sivas. Só pedi à acompanhante que nos deixasse a sós depois de substituir mi-

nhas mãos pelas dela no entrelaçado de dedos e braços com a senhorinha. 

– A Regininha3 é minha patroa, ela que tá pagando. Eu cuidei dela e 

dos irmãos dela desde pequenininhos, e depois dos três filhos dela. Olha como é 

o mundo: fiz caridade e amor ao próximo, e recebo caridade de volta. Uma mão 

lava a outra. Deus sabe o que faz. Não tenho faculdade, não casei, não tive filhos, 

cuidei dos filhos dos outros a vida toda, trabalho humilde, por mais de quarenta 

anos. E agora é a Regininha que está cuidando de mim. Eu fiquei doente, é cân-

cer, não sei se na medula ou onde é, fiquei tão nervosa... E ela me trouxe prá cá, 

hospital bom, médico bom. Está pagando tudo e cuidando de mim. 

Conversamos longamente sobre seus medos, dúvidas em relação ao 

tratamento e suas concepções religiosas. Por fim, já animadinha, Dona Emília me 

determinou como anjo. Posteriormente, seu prontuário iria me contar que, alguns 

dias depois da entrevista, foi internada em estado grave. Tinha mieloma múltiplo 

com acometimento sistêmico, com estado de saúde piorado por comorbidades 

anteriores. Durante o tratamento com quimioterapia, foi admitida na unidade de 

pronto atendimento (PA) com sepse grave por pneumonia. Novamente, a Regini-

nha a acompanhava e relatou aos profissionais todos os sintomas, remédios e 

ações dos últimos dias. Dona Emília ingressou na unidade de terapia intensiva 

(UTI) e, por mais cuidados que recebesse, seu estado de saúde foi se deterioran-

do ao longo dos dias. 

O hospital contatou a família da Dona Emília diversas vezes, procuran-

do os mais variados parentes por nomes diferentes e em vários telefones. Os pro-

fissionais não tinham boas notícias e buscavam junto à família instruções para a 

tomada de decisões de fim de vida. Os familiares pareciam não se importar: não 

tinham disponibilidade para comparecer ao hospital, estavam sempre ocupados, 

não retornavam as ligações, desconversavam. E foram muitas as tentativas. Por 

fim, o hospital entrou em contato com a Regininha, que prontamente assumiu to-

das as decisões sobre o tratamento da Dona Emília: não queria que a senhorinha 

sofresse, não autorizava procedimentos fúteis de prolongamento excessivo da 

3 Os nomes reais foram trocados para preservar a identidade das pessoas. Em seus luga-
res, utilizei outros cujos significados remetem à situação vivida: Regina reina e Emília, 
bondade; Luísa, guerreira glorionsa, enquanto Augusto, sublime. 
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vida, era para parar o tratamento quando chegasse a hora de Dona Emília. Ainda 

assim, naquela terça-feira, a equipe de cuidados paliativos anotou no prontuário: 

“paciente sedada sem sinais de desconforto. [...] Contato com sobrinhos, que 

apresentam dificuldades de agendar horário para reunião médica. [...] Aguarda-

mos contato família”. Algumas horas depois, se seguiram anotações cada vez 

menos espaçadas de instabilidade no quadro da senhorinha, que ingressava es-

pontaneamente em assistolia. Foram mantidas as medidas de conforto. Até que, 

às 23 horas, foi constatado o óbito: o coração de Dona Emília deixara de bater e 

não havia mais reflexos de tronco cerebral. Regininha estava viajando e foi pron-

tamente localizada. O amor extrapola os laços sanguíneos. 

Luísa permanecia muito bonita mesmo doente e, apesar de abatida, era 

firme e aparentava ter menos que seus 53 anos. Lutava, com fortes dores e se-

guidas oclusões intestinais, contra neoplasia de ovário agressiva: um adenocarci-

noma seroso papilífero de alto grau com infiltração maciça e difusa. Assim como 

Dona Emília, era assistida no hospital particular. Algum tempo após a entrevista, 

foi admitida no PA por progressão da doença tumoral, com caquexia (grau extre-

mo de enfraquecimento) e dores abdominais importantes. Foi rapidamente inter-

nada. Contudo, conversou com a irmã, que a acompanhava, e expressou o dese-

jo de não ir para a UTI e não ser entubada. O prontuário trazia a informação de 

que era declaradamente de religião protestante. Em seguida, a irmã assinou ter-

mo de responsabilidade e assunção de dívida. Era terça-feira. Os médicos propu-

seram morfina de resgate. Luísa recusou. Foi então chamado o médico responsá-

vel pela equipe, com a seguinte anotação no prontuário de Luísa:  
Oncologia: Conversando com a paciente pela manhã (Dr. Augus-
to), a qual afirmou não aguentar mais episódios álgicos abdomi-
nais e não querer mais nenhum tratamento, apenas suporte de 
conforto. Paciente pediu um tempo para despedir-se dos filhos e 
família, e após iniciou sedação. Agora, no período vespertino, pa-
ciente encontra-se com muita dor abdominal, refratária ao uso de 
morfina 8 mg EV de 4/4h, e encontra-se com toda sua família. 
Discutido caso com dr Augusto, que indicou sedação com morfina 
100 mg, Amplictil 4 ampolas, [...] [listagem de medicamentos] dilu-
ídos em soro [...] em 24h. Oriento equipe de enfermagem e sus-
pendo morfina venosa e Durogesic após início de sedação. Paci-
ente e familiares cientes e de acordo com a conduta. 
 

Na manhã seguinte, profissional da oncologia checou os sinais. Consta-

tou pupilas midriáticas, pulso filiforme e os reflexos de tronco ainda preservados. 

Conversou com os familiares presentes e anotou no prontuário: “Familiares ne-
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gam desconforto. Cd [conduta] = segue sedação”. À noite, outro médico anotou: 

“fui chamado para avaliação de óbito pela enfermagem. Constatado óbito às 

20:01 h. Familiares presentes”. Diferentes médicos verificaram o falecimento, pre-

enchendo, por fim, no atestado de óbito: “falência múltipla de órgãos – câncer de 

ovário”. O desejo de Luísa fora atendido: suas dores foram aplacadas, não foram 

realizados procedimentos de distanásia com prolongamento artificial e fútil do 

tempo de vida em detrimento de seus valores de qualidade de vida, e sua família 

esteve o tempo todo ao seu lado. A morte sobreveio como haveria de suceder. 

Já eu, fiquei sabendo dos óbitos ao procurar informações sobre os 

prontuários das usuárias no sistema do hospital, quando iria iniciar a análise do-

cumental. Logo após digitar o número de prontuário no computador, surgiu janela 

do tipo pop-up com o desenho de uma sepultura com a sigla R.I.P. grafada e o 

aviso: “atenção! Paciente falecido! Deseja continuar?”. Computadores não são 

nada jeitosos para darem más notícias. 

Mas o direito, com suas classificações formais e abstrações, está pre-

parado para lidar com as verdades do mundo, com as realidades das pessoas? 

Como as leis respondem às demandas da assistência à saúde? Nosso arcabouço 

jurídico está apto a prover as bases para o consentimento informado, para a to-

mada de decisões informadas e compartilhadas dos diversos sujeitos? E como se 

posicionam os tribunais? 

Segundo o Código Civil, Regininha não é a representante legal de Dona 

Emília. Os representantes legais de um menor de idade, absolutamente incapaz 

pela lei, são ambos os pais ou um tutor determinado por um juiz dentre seus fami-

liares. Mas Dona Emília é maior de idade, e conforme as alterações da Lei n. 

13.146/15, só pode ser relativamente incapaz (CC, art. 4º, III), sendo apenas as-

sistida em seus atos. Ocorre que no deslinde do tratamento de Dona Emília não 

foi aberto processo de interdição e curatela. E nem tempo haveria para tanto. 

Tampouco foi passado mandato para um procurador, nem mesmo oralmente. 

Quem então é responsável por decidir pela vida da senhorinha quando estava 

sedada, sendo que também não deixou diretivas de vontade com indicativos de 

suas opiniões? Seria a família, que nunca compareceu ao hospital a despeito de 

todos os chamados? Seria a acompanhante, sem laços consanguíneos ou dever 

de responsabilidade, mas que apenas por amor e gratidão ingressou no hospital 

com a Dona Emília, pagou seu tratamento, administrou seus remédios e sabia de 
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todos os seus sintomas? Ou os médicos que assumiram os cuidados da Dona 

Emília? Ou um juiz de direito eventualmente chamado à controvérsia? A quem o 

hospital deveria recorrer? E se esses atores eventualmente discordassem sobre 

os procedimentos? 

O sistema de incapacidades e curatela não responde com segurança a 

essas questões e a assistência à saúde não tem tempo para ingressar com de-

mandas judiciais. As respostas devem ser claras e rapidamente identificáveis. 

Assim como Dona Emília, várias pessoas são trazidas aos hospitais diariamente 

por vizinhos, colegas de trabalho, pessoas que acudiram a um desconhecido com 

mal-estar na rua. Diariamente, famílias não são localizadas ou não comparecem 

quando chamadas. Os profissionais agem sempre no sentido de salvar a vida, 

mas têm dúvidas e se sentem inseguros com as possibilidades jurídicas em aber-

to. Tamanha insegurança acabou transformando os termos de consentimento em 

meras provas para eventuais futuros processos judiciais. 

Mas os termos também pouco acodem aos questionamentos da prática. 

Neles, geralmente encontra-se abaixo da linha da assinatura a identificação do 

signatário como “paciente ou representante legal”. Na prática, os profissionais 

estendem a caneta a quem quiser assinar, mesmo que o usuário esteja plena-

mente capaz. A esposa assina pelo marido enquanto ele atende o celular. O filho 

assina pelo pai enquanto ele vai ao banheiro. Regininha assinou por Dona Emília 

enquanto esta chorava. A conjunção “ou” é interpretada como “tanto faz” e não 

como “na impossibilidade deste, aquele”. 

Por sua vez, se chegam a ocorrer demandas judiciais, os tribunais e a 

literatura jurídica podem responder às demandas de maneira não uniforme, não 

raro confundindo conceitos como o consentimento informado e o termo de con-

sentimento (GUZ, 2010), e geralmente utilizam o direito do consumidor como a 

porta de entrada para as demandas. Parece sedimentado nos tribunais superiores 

o dever de informar os riscos dos procedimentos (BRASIL, 2002; BRASIL 2003b), 

embora não seja consenso na literatura a extensão desse dever (GOGLIANO, 

2009). E, enquanto há decisões recomendando aos médicos obter a assinatura 

dos usuários em termos de consentimento (BRASIL, 2010), há as que consideram 

os termos como meros contratos de adesão (GUZ, 2010) e tanto a literatura naci-

onal (GOGLIANO, 2009; LIGIERA, 2012) como a estrangeira (VEATCH, 2003) 
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advertem para o fato de que não retiram a responsabilidade do médico e tampou-

co são prova da verdadeira ocorrência do consentimento informado. 

Uma vez que, na prática, os termos se afastaram de seu real sentido 

conferido pela bioética, que era contribuir para o esclarecimento do usuário, e 

passaram a ser considerados como uma necessária burocracia jurídica, seu sen-

tido novamente se perdeu, pois o próprio direito não parece saber muito bem o 

que fazer com os termos. Paira insegurança jurídica e desinformação tanto de 

profissionais como usuários, bem como dos tribunais e da literatura jurídica. 

Aliás, a insegurança é tamanha que a própria natureza jurídica do TCLE 

na assistência à saúde não parece bem definida. Posso dizer que, para os hospi-

tais, seria um termo de isenção de responsabilidade; já para os tribunais, um con-

trato de adesão pertencente à seara do direito do consumidor; enquanto que sua 

gênese na bioética indica tratar-se de mero documento com fins informativos. 

A redação dos termos, que em boa parte dos casos passaram a ser re-

digidos como se fossem instrumentos de defesa dos médicos e hospitais, foi se 

tornando cada vez mais complexa e extensa. Desconheço pesquisa no país que 

tenha aplicado testes de legibilidade a TCLE e encontrado resultados positivos. 

Muitas vezes, como o intuito passou a ser mesmo o arquivamento de futuras pro-

vas, os TCLE sequer são entregues aos usuários, como de fato ocorreu em rela-

ção à praxe de aplicação de três dos quatro TCLE analisados nesta pesquisa. 

Além disso, exatamente o aumento dos termos em extensão (principalmente os 

de procedimentos cirúrgicos, não analisados no presente estudo) e sua linguagem 

difícil podem contribuir para que os mesmos, de um lado, não sejam lidos, e de 

outro, possam ser desconsiderados em decisões judiciais como prova do forneci-

mento de informações. 

E se o intuito é que o termo volte a favorecer o consentimento informa-

do, para que “seja verdadeiramente eficaz, deve ser utilizado como um instrumen-

to para facilitar a tomada de decisão, e não como um obstáculo burocrático a ser 

transpassado” (GUZ, 2010, p. 115). Sua aproximação deve ser a da bioética, 

comprovada por vários estudos como a mais eficaz, com a busca do aumento da 

autonomia do usuário e compreensão das informações médicas, e não sob o mo-

delo estritamente jurídico de se proteger contra danos, da qual a prática médica 

tem se aproximado (ALI, 2003).  
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Ademais, muitas vezes a entrega do TCLE é feita juntamente com ter-

mos de responsabilidade para pagamento de procedimentos ou com autorizações 

para os planos de saúde – isso de fato ocorreu no hospital particular do estudo. 

Além de essa prática reafirmar a visão dos TCLE como sendo documentos buro-

cráticos, sua leitura acaba por não ser incentivada. Tanto é que a presente pes-

quisa verificou que quando os TCLE são entregues pelos médicos durante as 

consultas, são mais lidos e as pessoas têm mais oportunidades de esclarecer dú-

vidas sobre os procedimentos. 

Em relação ao caso de Luísa, exemplificativo de ocorrências do cotidia-

no dos hospitais, tampouco parece o direito brasileiro devidamente equipado para 

dar suporte aos cuidados paliativos dos quais a usuária se beneficiou. Estes re-

presentam o modelo da melhor atenção (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2012), inclusive conforme o próprio conceito de saúde da OMS que desloca o fo-

co da cura para o cuidado. É de se destacar que sedação paliativa não é eutaná-

sia, ainda que eventualmente possam chegar ao mesmo resultado de abreviação 

da vida, pois se distinguem em objetivo e métodos (ACADEMIA NACIONAL DE 

CUIDADOS PALIATIVOS, 2009). 

Em 2006, baseando-se nos artigos 1º e 5º da Constituição, o CFM ela-

borou a resolução n. 1.805, dispondo sobre a permissão para que médicos, na 

fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, limitassem ou suspendessem 

procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, “garantindo-lhe 

os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na 

perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do paciente ou de 

seu representante legal” (novamente, o representante legal!). No mesmo sentido, 

há disposição no artigo 41 do Novo Código de Ética Médica (CONSELHO FEDE-

RAL DE MEDICINA, 2009). No entanto, essa resolução chegou a ser suspensa 

por longo período por liminar judicial no bojo de ação civil pública, gerando grande 

dúvida na comunidade médica. Posteriormente, foi validada por sentença que 

confirmava parecer da Procuradoria da República no sentido de que a resolução 

não havia determinado modificação significativa no dia a dia dos médicos que li-

dam com pessoas em estado terminal (BRASIL, 2010). Ocorreu que, ao final do 

processo, houve troca da pessoa do procurador que atuava no caso, dando mos-

tras de que convicções pessoais modificam posicionamentos oficiais na matéria, 

perturbando a segurança jurídica. Projetos de lei, tais como o Projeto de Lei do 
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Senado n. 524 de 2009 e o n. 79 de 2003, que buscam assegurar a ortotanásia (a 

morte em seu tempo), cuidados paliativos e suas práticas não prosperam diante 

de bancadas conservadoras-religiosas de um Congresso Nacional já pouco afeito 

a regular sobre assuntos difíceis que podem ocasionar perda de votos. Nosso 

direito parece preferir se silenciar sobre temas complexos a enfrentá-los direta-

mente e gerar maior segurança jurídica. Ainda, por falta de normas e sofrendo de 

insegurança jurídica, várias demandas da área de bioética acabam sendo regula-

das por meio de decisões judicias, nem sempre coerentes entre si. 

E, novamente, em meio a tantos papéis de difícil compreensão quase 

nunca lidos, conflitos de posicionamentos jurídicos e dúvidas de juristas e profis-

sionais de saúde, está o usuário do serviço de saúde em seus momentos de vida 

mais aflitivos. Ele busca cuidado, mas também pretende viver conforme seus va-

lores e projetos de vida. Contudo, sequer entende que apesar de tantos avanços 

na teoria da bioética e na compreensão dos direitos da personalidade, continua 

sendo nomeado como paciente, pois disfarçadamente ainda vige, na prática, viva 

incerteza sobre sua condição de sujeito do consentimento informado e sobre as 

consequências dessa condição. 

A incerteza viva sobre os paradigmas que nos cercam parece ser gran-

de tema a confrontar a sociedade. Em questões de saúde, a urgência da realida-

de prática acaba se sobrepondo à análise detida das questões de fundo. O que 

não quer dizer que a área da saúde não esteja pleiteando mais filosofia, pesquisa 

e aperfeiçoamento de instrumentos jurídicos para entender o ser humano sobre o 

qual se debruça, suas demandas, direitos e o mundo que corre ao redor. A Saúde 

está demandando Humanidades. E o chamado deve ser atendido, pelo bem da 

pessoa, que é o fim último tanto da medicina quanto do sistema jurídico. 

Com a presente pesquisa, acredito que tenha contribuído para a gera-

ção de dados da prática do consentimento informado em hospitais das duas cate-

gorias do sistema de saúde. Apesar de que questões relativas ao nível educacio-

nal e às desigualdades de renda da população mostram que resoluções de pro-

blemas relacionados ao campo da saúde demandam intervenções em diversas 

outras áreas (SEN; KLIKSBERG, 2010), esta investigação também observou que 

boas práticas de humanização da saúde ocorridas no HSUS são capazes de su-

perar ao menos em parte essas deficiências da população em prol de melhores 
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resultados sobre a compreensão das informações sobre o diagnóstico e histórico 

da doença. 

Ao que parece, ações simples como desvincular os TCLE dos docu-

mentos sobre pagamento de procedimentos no HP, fazer com que os TCLE se-

jam aplicados por profissionais de saúde e não por secretários em guichês, entre-

gar cópias dos termos aos usuários e apresentar-lhes textos mais claros, poderi-

am tornar os TCLE mais úteis aos usuários e mais efetivos no auxílio ao consen-

timento informado. Para melhorar a qualidade e legibilidade dos textos, estes po-

dem ser redigidos por profissional da área de comunicação, assessorados por 

profissionais da área da saúde, filosofia e direito. E os próprios profissionais pre-

cisam ser melhor instruídos sobre o que é o consentimento informado e para quê 

servem os termos. Além disso, a implantação de políticas nacionais e nas institui-

ções guiando os procedimentos dos profissionais no assunto pode trazer maior 

segurança às práticas, gerando bem-estar por diminuir as dúvidas e ansiedades 

dos profissionais sobre demandas judiciais.  

Quanto ao direito, verifico que a forma de pensar do próprio sistema ju-

rídico, em geral muito formalista, distante da realidade e ainda capturada por inte-

resses políticos, pode estar prejudicando melhor atuação da área no desenvolvi-

mento de soluções para o campo da saúde e para própria garantia de direitos, 

dentre os quais, os da personalidade. No primeiro capítulo deste estudo, foram 

apresentados vários instrumentos e soluções jurídicas utilizadas em outros países 

e que diversas pesquisas já comprovaram ter efeitos positivos na efetivação do 

consentimento informado. Seria interessante ocorrem pesquisas para verificar a 

possível aplicação de soluções similares no país. Também no primeiro capítulo, 

foi apresentada interpretação mais coerente com suas próprias bases da teoria 

ética de Beauchamp e Childress, que usualmente é utilizada no Brasil para emba-

sar o consentimento informado. 

Assim, embora os problemas enfrentados neste estudo sejam comple-

xos e demandem mais pesquisas para a formação de um entendimento mais 

aprofundado da prática no país, há ações que podem ser imediatamente imple-

mentadas pelas instituições e que podem auxiliar o consentimento informado e 

até mesmo a geração de saúde – já que, conforme a OMS, saúde é bem-estar. 

Dessa forma, o próprio direito, se se aproximar das questões da sociedade e se 

propor a ser instrumento em prol do desenvolvimento social, pode também contri-
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buir não só para a garantia de direitos da personalidade e de atendimento a de-

terminados patamares éticos, mas também para a produção de mais saúde. Es-

tou a falar então, de uma saúde que gere mais direitos e de um direito que gere 

mais saúde. 
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Síntese das referências localizadas por meio da busca no LILACS: 
 

1 ASSUMPÇÃO, C. et al. Compreensão do termo de consentimento em pesquisa clínica. 
Revista Bioética, v. 24, n. 1. 
Ano 2016 
Tema/Objetivo Compreensão de TCLE por participantes de pesquisa clínica 
Método Aplicação de questionário fechado para pessoas que participaram de 

pesquisas variadas ligadas ao Hospital Universitário da Universidade 
Federal Fluminense nos 30 dias anteriores à pesquisa. 

Resultados/ 
Discussão 

- Média de acertos: 53,1%, com “associação significativa entre levar a 
via do TCLE para casa e o percentual de acerto” (p. 184). 
- Não houve correlação entre percentual de acertos e escolaridade, 
sendo que “a média de acertos dos 146 entrevistados foi [...] próximo 
ao encontrado por Araújo  em Minas Gerais [...], mas inferior aos valo-
res encontrados por outros pesquisadores em países em desenvolvi-
mento e desenvolvidos ” (p. 190). 
- “Sobre o entendimento de que participariam de uma pesquisa quan-
do assinaram o TCLE [...], 89,7% [...] sabiam, e 10,3% alegaram não 
saber” (p. 188). “Sobre a informação de que a pesquisa poderia ser 
interrompida a qualquer momento [...], a maior parte dos voluntários 
não tinha ciência (82,9%), e somente 11,6% sabiam que isso poderia 
ocorrer” (p. 187). Já “a ideia da confidencialidade da pesquisa [...] era 
desconhecida pela maioria dos entrevistados (67,1%). Também foi 
alto o percentual [...] que relataram ser a pesquisa a única alternativa 
oferecida pelo médico que os acompanhava [...] (62,3%)” (p. 188). 
 

 

2 FERNANDES, N.C. A redação do termo de consentimento livre e esclarecido em lin-
guagem acessível: dificuldades. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, v. 42, n. 3. 
Ano 2015 
Tema/Objetivo Terminologia de TCLE de projetos de pesquisa da instituição 
Método Análise por comitê, com representante dos sujeitos de pesquisa, do 

texto dos TCLE de projetos de pesquisa de diversas áreas ligados ao 
Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Resultados/ 
Discussão 

- “Os participantes tiveram dificuldades em compreender os significa-
dos de 76 termos médicos e expressões”, que, de outro lado, “foram 
consideradas [pelos profissionais] de difícil [...] substituição por termos 
não técnicos” (p. 197). Em apenas 12 casos os profissionais consegui-
ram substituir os termos técnicos considerados de difícil compreensão 
pelos participantes por outras palavras ou expressões. 
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3 RODRIGUES FILHO, E.; PRADO, M.M.; PRUDENTE, C.O.M. Compreensão e legibili-
dade do termo de consentimento livre e esclarecido em pesquisas clínicas. Revista Bioé-
tica, v. 22, n. 2. 
Ano 2014 
Tema/Objetivo Compreensão e a legibilidade de TCLE por participantes de pesquisas 
Método Revisão integrativa da literatura, com buscas nas bases LILACS, Sci-

ELO, PubMed e Medline por publicações dos últimos dez anos a partir 
da pergunta norteadora “Os participantes de pesquisas compreendem 
o que leem no termo de consentimento livre e esclarecido?” (p. 328). 
Após os critérios de exclusão, 11 artigos foram analisados. 

Resultados/ 
Discussão 

- “a maioria dos estudos analisados confirma a hipótese de que os 
participantes não compreendem o que leem no termo de consenti-
mento livre e esclarecido” (p. 325). 
- “todos os autores dos estudos utilizaram o método quantitativo, com 
análise estatística dos resultados” (p. 334). 
- “em relação aos resultados dos estudos analisados, [...] quando rea-
lizados em países desenvolvidos (seis estudos) foram obtidos resulta-
dos diacrônicos em relação às pesquisas efetuadas nos países em 
desenvolvimento (cinco estudos)” (p. 334). 
- “necessidade do desenvolvimento de novos estudos e pesquisas na 
área de TCLE para pesquisas clínicas”, pois “apenas 11 abordaram a 
compreensão e a legibilidade do TCLE” (p. 335). 
 

 

4 LOBATO, L. et al. Conhecimento e voluntariedade para participação em pesquisas: um 
estudo descritivo com participantes de um ensaio clínico. Cadernos de Saúde Pública, v. 
30, n. 6. 
Ano 2014 
Tema/Objetivo “avaliar o conhecimento sobre as informações do [...] TCLE e a volun-

tariedade de participantes de um ensaio clínico” (p. 1305). 
Método “estudo quantitativo [...] realizado [...] com participantes de um ensaio 

clínico realizado em Americaninhas, no Nordeste de Minas Gerais, 
[...]. Amostra por conveniência, com 143 adultos [...]. Utilizou-se um 
questionário estruturado, aplicado uma semana após a assinatura do 
TCLE.” (p. 1305). “Optou-se por questões abertas para se obter maior 
fidedignidade dos dados, haja vista que [...] o conhecimento deles 
sobre as informações do TCLE foi superestimado quando avaliado por 
instrumentos que utilizavam questões fechadas” (p. 1307). 

Resultados/ 
Discussão 

- “A maioria dos participantes do ensaio clínico assinou o TCLE sem o 
conhecimento suficiente das informações da pesquisa, e sofreu in-
fluência em sua decisão de participar do ensaio clínico” (p. 1305). “O 
conhecimento médio dos participantes sobre as informações do TCLE 
foi de 56,16%” (p. 1308). 
- “a minoria dos participantes [...] [sabia] que a desistência de partici-
par da pesquisa não envolveria a perda da assistência médica 
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(32,86%)” (p. 1308). Apenas “20,3% deles conheciam adequadamente 
as informações do TCLE, e 28% não sofreram pelo menos uma in-
fluência em sua decisão. A maioria dos participantes (57,3%) assinou 
o TCLE sem o conhecimento das informações presentes no documen-
to e sob a influência de, ao menos, um fator em sua decisão” (p. 
1309), sendo que “a maioria dos participantes desconhecia o objetivo 
da pesquisa clínica e os seus efeitos adversos” (p. 1310). 
- “mesmo um nível educacional elevado pode ser insuficiente para que 
os sujeitos possam compreender os significados das linguagens mé-
dica e técnica” (p. 1310). 
- “a principal influência sobre a decisão dos participantes do ensaio 
clínico ABS-00-02 foi o tratamento médico. [...] a busca por tratamento 
médico pode ser um indício da precariedade de serviços de saúde 
disponíveis para a população, impelindo esses participantes a faze-
rem parte de pesquisas clínicas” (p. 1311). 
 

 

5 BAZZACO, A.A. et al. Entendimento do consentimento livremente esclarecido na re-
produção assistida. Revista Bioética, v. 22, n. 1. 
Ano 2014 
Tema/Objetivo Compreensão de TCLE de fertilização in vitro. 
Método Entrevistas semiestruturadas com aplicação de questionário misto a 

mulheres que iriam realizar procedimento de fertilização in vitro no 
serviço de reprodução humana da Faculdade de Medicina do ABC. 
“As perguntas abertas não foram discutidas neste artigo” (p. 136). 

Resultados/ 
Discussão 

- “As pacientes não estão sendo devidamente esclarecidas no proces-
so de consentimento e não têm consciência dos conflitos inerentes ao 
procedimento. Sua emoção está claramente aflorada e sua consciên-
cia está obscurecida devido à falta de esclarecimentos adequados 
fornecidos pelos profissionais e pela apresentação de TCLE e ‘contra-
to’ em um mesmo documento” (p. 140). 
- Os autores apontam que o TCLE assinado pelas mulheres “se apre-
senta como espécie de contrato no qual a paciente declara que cum-
prirá com suas obrigações financeiras, e também descreve todas as 
etapas do tratamento, [...] [porém] quaisquer [...] questões éticas refe-
rentes ao tratamento não são trazidas à tona” (p. 136). Além disso, 
“observou-se que no TCLE utilizado [...] pouco se diz sobre as opções 
de tratamento e as intercorrências” (p.138). 
- Contudo, “85,5% das pacientes afirmam ter sido informadas quanto 
aos riscos diante da possibilidade de gestação múltipla e 84,2% ale-
gam que os riscos ao bebê foram bem elucidados” (p. 136). Apesar de 
reportarem estarem bem informadas, “44,1% das pacientes acreditam 
que as chances de engravidar por meio da FIV são maiores que 51%, 
sendo que [...] 19,7% consideram que suas possibilidades sejam de 
100%” (p. 137). “Disso se depreende que há lacunas consideráveis na 
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comunicação das informações relativas ao sucesso do tratamento. O 
tratamento de FIV garante gravidez por ciclo em 20% a 30% das paci-
entes, de acordo com a faixa etária, o que concorre para percentuais 
consideravelmente inferiores aos 50% que as pacientes entrevistadas 
estimavam” (p. 140). 
- Quanto à reflexão ética sobre os embriões excedentes: “a maioria 
das entrevistadas entende que a vida se inicia com a fecundação e 
que a FIV gera fetos viáveis. Desse modo, qualquer outro destino da-
do a esses embriões que não a implantação no útero materno poderia 
ser considerado uma forma de abortamento, o que, para a maioria 
delas (77,6%) contrária à redução embrionária, poderia ser considera-
do moralmente inadmissível. Mas as pacientes motivadas pela emo-
ção e não convidadas à reflexão parecem não perceber o paradoxo 
gerado, assim, não questionam sobre o destino dos embriões forma-
dos pela FIV” (p. 139). 
 

 

6 MENEGUIN, S. AYRES, J.A. Perception of the informed consent form by participants in 
clinical trials. Investigación y Educación en Enfermería, v. 32, n. 1. 
Ano 2014 
Tema/Objetivo “Percepção que têm os participantes dos ensaios clínicos controlados 

[...] sobre o consentimento informado e [...] o significado de sua parti-
cipação na investigação” (p. 96). 

Método “Estudo qualitativo que utilizou a técnica de grupo focal. [...] por 19 
pacientes que participaram em ensaios clínicos sobre hipertensão e 
doença coronária num hospital especializado em cardiologia na cida-
de de São Paulo. O referencial metodológico utilizado foi a análise de 
conteúdo” (p. 96). As pessoas que não se lembravam de ter participa-
do dos ensaios clínicos foram descartadas da amostra, que incluía 
apenas pessoas que utilizaram placebo. 

Resultados/ 
Discussão 

- “A leitura do consentimento informado não é sempre realizada e 
quando esta se faz o paciente não entende. A falta de entendimento 
do que era o ‘placebo’ foi mencionada por alguns participantes. A mo-
tivação em participar se centrou no benefício pessoal” (p. 96). 
- “Alguns não são capazes de diferenciar pesquisa de tratamento” (p. 
100, tradução nossa). É citado, dentre outros, exemplo de pessoa que 
afirmou que “é a continuação do tratamento que a gente fazia aqui 
antes, então era ótimo para mim, era bom” (p. 98, tradução nossa). 
 

 

7 SOUZA, M. K. et al. Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE): fatores que 
interferem na adesão. ABCD Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva, v. 26, n. 3. 
Ano 2013 
Tema/Objetivo Legibilidade dos TCLE e correlação da decisão de aceitar em partici-

par do estudo com dados demográficos e relação risco-benefício. 
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Método “Foram avaliadas, retrospectivamente, as informações contidas nos 
protocolos de pesquisa científica de 793 indivíduos convidados a par-
ticipar de investigação científica. [...] O presente estudo inclui avalia-
ção de cinco diferentes TCLE” (p. 201). “Foram usados os Índices de 
Legibilidade Flesch Reading Ease e Flesch-Kincaid para avaliar o ní-
vel de legibilidade”; “foram revistos os dados dos prontuários médicos 
para obtenção dos dados demográficos e sociais”, os estudos foram 
desenvolvidos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, Hospital Alemão Oswaldo Cruz e Instituto 
Angelita e Joaquim Gama. 

Resultados/ 
Discussão 

- “A adesão dos sujeitos de pesquisa aos protocolos propostos não 
teve influência dos fatores demográficos e sociais, no entanto, verifi-
cou-se maior adesão entre os pacientes de instituição de tratamento 
público (99,7%) em comparação com instituição de tratamento privada 
(93,7%). A adesão foi maior entre os pacientes que participaram de 
protocolos com menor risco (99,73%) em comparação com os que 
participaram de protocolos com maior risco (81,3%)” (p. 200). 
- “Os índices de legibilidade obtidos variaram de 9.9 a 12 para o teste 
de Flesch-Kincaid e 33,1 a 51,3 para o teste de Flesch [...]. Os TCLE 
apresentaram altos graus de dificuldade para leitura” (p. 200). 
 

 

8 MELLO, A.A.; CARVALHO JUNIOR, J.V. Consentimento informado em cirurgia plásti-
ca: avaliação da transferência de informação. Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, v. 
28, n. 4. 
Ano 2013 
Tema/Objetivo Verificar “a transferência de informação” (p. 681) do TCLE e a satisfa-

ção dos usuários com o procedimento adotado para o compartilha-
mento de informações. 

Método Relato de caso realizado na Clínica Nuamces, de São José do Rio 
Preto/SP: “Durante a consulta médica ocorre a transferência de todas 
as informações e esclarecimentos que o profissional e paciente julga-
rem necessário. Em seguida, o paciente é encaminhado para que 
responda um questionário ao qual demos o nome de ‘Exame para 
pacientes candidatos a cirurgia plástica’ [...] uma ‘prova’ que confirma-
rá sua aptidão para decidir quanto à realização do procedimento. [...] 
As questões são apresentadas na forma de afirmações, em que o 
candidato assinala certo ou errado [...]. Após o término as respostas 
são corrigidas, e caso haja respostas incorretas, o paciente é reenca-
minhado para o cirurgião para novos esclarecimentos até que todas 
as dúvidas sejam redimidas, e ele refaça o teste sem erros, estando 
apto, então, a decidir por se submeter ao procedimento. Os questioná-
rios são individualizados para cada tipo de procedimento [...] Todos os 
pacientes [...] foram questionados verbalmente sobre a importância 
deste consentimento, sua capacidade de dirimir dúvidas, aspectos 
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negativos e observações oportunas” (p. 683). 
Resultados/ 
Discussão 

- “Foi observada satisfação maior pelos pacientes, pois, estes se sen-
tiram mais seguros quanto ao entendimento das explicações realiza-
das pelo médico, tendo a chance de novos esclarecimentos caso ne-
cessário, eliminando a alegação de desconhecimento do ato a ser 
praticado, inclusive provando de forma objetiva, na possibilidade de 
demanda judicial, a transferência inequívoca de informação”. Assim, 
“este modelo de consentimento [...] se mostra eficaz na transferência 
de informação” (p. 684). 
 

 

9 LOBATO, L.L. et al. Efeitos de intervenção educativa na qualidade ética do consenti-
mento livre e esclarecido. Revista Bioética, v. 20, n. 3. 
Ano 2012 
Tema/Objetivo Efeitos de intervenção educativa no aprimoramento da qualidade do 

consentimento informado em pesquisa clínica. 
Método Dentre “148 participantes que assinaram o termo [...] para participar 

de ensaio clínico realizado no nordeste de Minas Gerais [...], 105 par-
ticiparam de intervenção educativa instrumentalizada por jogo de ta-
buleiro, enquanto 43 apenas assinaram o TCLE [...]. Para avaliar os 
efeitos da intervenção educativa foi aplicado o Questionário de Avalia-
ção da Qualidade do Consentimento Livre e Esclarecido” (p. 479), que 
continha questões abertas e fechadas.  

Resultados/ 
Discussão 

- “Os participantes da intervenção demonstram maior conhecimento 
sobre as informações do ensaio clínico, sofrendo menor influência 
quanto à decisão de participar. Os resultados sugerem que a inter-
venção educativa favorece a qualidade do consentimento livre e es-
clarecido na participação em pesquisas clínicas” (p. 479). 
- O resultado da intervenção educativa é positivo mesmo em se tra-
tando de comunidade rural “caracterizada por precárias condições de 
vida social e econômica, difícil acesso a serviços essenciais básicos, 
baixos índices de escolaridade” (p. 481). 
- “A alta porcentagem de conhecimento acerca da confidencialidade 
dos dados, dos benefícios previstos no protocolo do estudo e dos efei-
tos adversos foi superior à evidenciada em investigações realizadas 
em países em desenvolvimento, em que o TCLE foi o único meio de 
divulgação das informações do estudo” (p. 485). 
- Contudo, “ainda que de posse do conhecimento do direito de se reti-
rar do estudo, observa-se que, mesmo após intervenção educativa, os 
participantes acreditavam que a sua saída do ensaio clínico acarreta-
ria a perda do tratamento médico oferecido. Esse achado é corrobo-
rado em outros estudos em que intervenções educativas foram tam-
bém testadas [...]. A compreensão dessa informação é essencial para 
atingir a autonomia na decisão para participar em ensaios clínicos, já 
que esses participantes sentem-se compelidos a participar de pesqui-
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sas devido à possibilidade de tratamento” (p. 485). 
- Apesar disso, “os participantes da intervenção educativa foram me-
nos influenciados por amigos e por suas expectativas quanto o trata-
mento médico do que os que apenas assinaram o TCLE” (p. 485). 
 

 

10 DOFFINI, J.; CUBERO, D.I.G; GIGLIO, A. Estudo piloto da avaliação do grau de 
compreensão do termo de consentimento livre e esclarecido por pacientes partícipes em 
pesquisas oncológicas. Revista Brasileira de Medicina, v. 69, n. 3. 
Ano 2012 
Tema/Objetivo Compreensão de TCLE por participantes de pesquisas oncológicas. 
Método “Todos os pacientes que vieram ao Centro de Estudos e Pesquisas 

em Hematologia e Oncologia (CEPHO) [ligado à Faculdade de Medi-
cina do ABC] assinar um TCLE, para qualquer estudo em andamento, 
foram convidados a preencher dois questionários, sendo o primeiro 
referente a informações pessoais, motivos para participação na pes-
quisa e procedimentos de aplicação do TCLE e o segundo no qual o 
paciente teria que assinalar os itens que encontrou no TCLE. Dentre 
eles haviam itens falsos que foram usados como controle”.  

Resultados/ 
Discussão 

- “O grau de compreensão dos pacientes foi de 72,4%, os assuntos 
menos entendidos foram as alternativas de tratamento para a doença 
e o termo ‘placebo’”. 
- “Quando perguntados sobre a razão da participação na pesquisa, 
47,8% dos pacientes responderam que tomaram a decisão porque o 
médico cuidador teria dito que o tratamento seria benéfico”. “Este fato 
pode ser interpretado de duas maneiras. A primeira é que de fato os 
médicos encaminhadores poderiam ter expressado opinião favorável 
à participação. A outra possibilidade é que, pelo fato de os pacientes 
guardarem grande confiança em seus respectivos médicos, o encami-
nhamento poderia ter sido interpretado como uma ‘prescrição médica 
para a participação’”. 
 

 

11 FERREIRA, A.L.C.G.; SOUZA, A.I. Aspectos éticos nas pesquisas com adolescentes. 
Revista Bioética, v. 20, n. 1. 
Ano 2012 
Tema/Objetivo Consentimento informado para adolescentes participarem de pesquisa 
Método Relato de caso de estudo de intervenção submetido à análise de CEP 

sobre o uso de contraceptivos após aborto. Seria necessária a assina-
tura do TCLE pelas próprias adolescentes participantes do estudo e 
não por seus representantes legais, em razão do direito que elas têm 
de receber orientação contraceptiva sem o conhecimento dos pais. 

Resultados/ 
Discussão 

Diante de grandes dúvidas sobre como proceder no caso, o sistema 
CEP/CONEP demorou dois anos e meio para aprovar o protocolo, 
tempo que muitas pesquisas poderiam não dispor. O caso chegou a 
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ser encaminhado do CEP para o Judiciário, que também deu resposta 
pouco efetiva. Tudo isso demonstra necessidade de aprimoramento 
no sistema de avaliação ética das pesquisas. 
 

 

12 WINGESTER, E.L.C. Efeitos de uma intervenção educativa para a decisão autônoma 
em ensaios clínicos: estudo com uma população socioeconomicamente vulnerável. 
2012. Tese (Doutorado), Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais. 
Ano 2012 
Tema/Objetivo Efeitos de intervenção educativa no aprimoramento da qualidade do 

consentimento informado em pesquisa clínica realizada com popula-
ção vulnerável. 

Método Foram feitas intervenções educativas para uma população socioeco-
nomicamente vulnerável de alta prevalência de geo-helmintos partici-
par de ensaio clínico sobre o desenvolvimento de alimento funcional 
anti-helmíntico. Foram utilizadas duas estratégias educacionais: jogo 
de tabuleiro e montagem com peças de Lego. Para a coleta de dados, 
foi aplicado questionário antes e após as intervenções. 

Resultados/ 
Discussão 

- “Os resultados demonstram que a intervenção educativa [...] atuou 
nas condições fundamentais que intervêm para a adoção do compor-
tamento requerido na pesquisa e favoreceu condições para o exercí-
cio da autonomia” (p. 3). “O número de participantes que passou a 
entender a influência que seus hábitos têm sobre o risco de se conta-
minar com os vermes, [...] foi significativamente influenciado pela in-
tervenção” (p. 75). Além disso, “no primeiro momento, 42% dos volun-
tários detinham o conhecimento de que as verminoses podem ser 
assintomáticas. Após a intervenção 81,9% passaram a reconhecer 
que podem ter vermes e não apresentarem sinais e/ou sintomas” (p. 
67). Após a intervenção, também houve aumento significativo do nú-
mero de voluntários que reconheceu a capacidade de planejar sua 
participação na pesquisa, inserindo-a na sua rotina. 
- No entanto, as intervenções educativas não alteraram de forma sig-
nificativa o desconhecimento a respeito dos possíveis efeitos adver-
sos do consumo do alimento funcional e nem a prontidão em partici-
par da pesquisa: “a quase totalidade dos participantes, antes mesmo 
de conhecer sobre o estudo, respondeu positivamente quando inda-
gada se tinha a intenção de participar [...] Tal prontidão pode ser in-
terpretada considerando-se a tendência da população em acreditar 
incondicionalmente na beneficência da ação médica, na competência 
do pesquisador, sem falar na dificuldade de ela discernir entre o papel 
do médico e do pesquisador” (p. 88-89). 
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13 MENEGUIN, S. et al. Entendimento do Termo de Consentimento por Pacientes Partí-
cipes em Pesquisas com Fármaco na Cardiologia. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 
94, n. 1. 
Ano 2010 
Tema/Objetivo Entendimento do TCLE pelos participantes de ensaios clínicos. 
Método “Os dados foram obtidos mediante entrevista e consulta aos prontuá-

rios dos pacientes” (p. 5). 80 participantes de pesquisas com fármacos 
que utilizaram placebos responderam a questionário estruturado de 28 
questões fechadas e duas abertas, “tais como: por que aceitou parti-
cipar? Leu o TCLE antes de assinar? Ao assiná-lo, estava certo de tê-
lo entendido?” Foi utilizada análise estatística e, para as questões 
abertas, análise de conteúdo conforme Bardin. “O estudo foi realizado 
em um hospital público do município de São Paulo, especializado em 
cardiologia” (p. 5), onde foram selecionadas seis pesquisas. Posteri-
ormente, “com o intuito de complementar os dados obtidos por meio 
da pesquisa quali-quantitativa, especialmente para confirmar o enten-
dimento do termo ‘placebo’, optou-se pela realização do grupo focal”. 
Este artigo se refere à primeira parte da pesquisa. 

Resultados/ 
Discussão 

- ”Do total de indivíduos, 47 de fato receberam placebo na fase de 
tratamento ativo” (p. 6). Porém, “ficou clara, nos pacientes, a percep-
ção de que se beneficiam tomando parte de um estudo, pois 66,2% 
deles consideraram ter participado para benefício próprio” (p. 6). 
- “quase a metade (42,5%) [declara que] não foi informada dos riscos 
nem dos incômodos. [...] Por outro lado, somente 67,1% leram o 
TCLE antes de o assinarem, além de 52 indivíduos (65,0%) não terem 
conversado sobre o termo com o pesquisador. Ao serem indagados 
sobre o entendimento da informação contida no TCLE, 50,0% dos 
sujeitos não entenderam o conteúdo ou as informações explicadas por 
quem o aplicou” (p. 6). 
- “No questionamento aos 69 sujeitos sobre o entendimento do signifi-
cado de placebo, 46 entrevistados (66,7%) declararam não tê-lo apre-
endido. Indagados sobre o que então ficou entendido, verificou-se que 
47,8% confirmam o desconhecimento do termo ‘placebo’ e 18,8% têm 
crenças equivocadas quanto ao seu significado. Com isso, observa-se 
que o entendimento restringiu-se a apenas 20,3% dos entrevistados. 
Também se observou que 13,0% dos participantes não apresentavam 
lembranças da informação no momento da entrevista. Quanto às as-
sociações entre as características dos indivíduos e suas respostas 
sobre o entendimento do termo placebo, nota-se [...] que a escolari-
dade foi o fator que se associou ao não entendimento” (p. 6). 
 

 

14 ARAUJO, D.V.P; ZOBOLI, E.L.C.P; MASSAD, E. Como tornar os termos de consen-
timento mais fáceis de ler? Revista da Associação Médica Brasileira, v. 56, n. 2. 
Ano 2010 
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Tema/Objetivo “Reconhecer o nível de alfabetismo funcional de usuários do [...] Hos-
pital das Clínicas [...] da Universidade de São Paulo [...] com a finali-
dade de [...] adequar a redação do TCLE ao nível de alfabetismo dos 
usuários, pois estes podem vir a ser sujeitos de pesquisa” (p. 151). 

Método “Estudo transversal quantitativo com 399 sujeitos. A amostra foi inten-
cional, selecionada entre usuários dos ambulatórios do HCFMUSP. A 
coleta de dados utilizou instrumento que continha um texto em prosa 
compatível para a avaliação das habilidades de leitura necessárias 
para a compreensão de um TCLE” (p. 151). 

Resultados/ 
Discussão 

- “46,6% dos entrevistados foram classificados como analfabetos fun-
cionais. Desses, 12,7% sequer foram capazes de entender a tarefa 
proposta no texto lido. Apesar disto, quase 50% dos entrevistados 
declararam ter ao menos iniciado o ensino médio” (p. 151). 
- “O índice de analfabetos funcionais no PAMB-HCFMUSP (46,6%) 
ficou acima da média nacional (32%) e o de funcionalmente alfabeti-
zados (53,4%) abaixo (68%). Isto indica o rigoroso cuidado que se 
deve ter ao redigir um TCLE” (p. 154). 
- “Além de propiciar as recomendações propostas [à redação dos 
TCLE], este estudo contribuiu para reforçar a necessidade da partici-
pação de expertos de diversas áreas do conhecimento nos CEP’s e 
reafirmar a bioética como espaço de confluência de diversas áreas do 
saber” (p. 155). 
 

 

15 MENEGUIM, S. Avaliação de como os sujeitos da pesquisa entendem a sua partici-
pação em ensaios clínicos num hospital terciário. Tese (Doutorado) Faculdade de Medi-
cina, Universidade de São Paulo. 
Ano 2009 
Tema/Objetivo Entendimento de participantes sobre os ensaios clínicos. 
Método “Convidamos os sujeitos participantes de ensaios clínicos de hiperten-

são arterial sistêmica e doença arterial coronária [...] com fármacos 
[...] para responder questionário estruturado [...]. 80 pacientes compa-
receram [...] realizou-se também o grupo focal”. 

Resultados/ 
Discussão 

- “Quanto à motivação para participar da pesquisa, 66,2% atribuíram-
na ao benefício próprio”. 
- 50% não entenderam o conteúdo do TCLE e 32,9% sequer o leram, 
mas o assinaram. Não entender o termo “placebo” tem forte correla-
ção com a escolaridade. 
- O grupo focal “corroborou os resultados e evidenciou que o termo de 
consentimento livre e esclarecido é considerado difícil pelos pacien-
tes, porém a compreensão é favorecida pela equipe que complementa 
as informações [...] e dispensa a leitura em virtude do vínculo de con-
fiança estabelecido com esta”. 
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16 MIRANDA, V.C. et al. Como consentir sem entender? Revista da Associação Médica 
Brasileira, v. 55, n. 3. 
Ano 2009 
Tema/Objetivo Legibilidade dos TCLE de pesquisas clínicas ocorridas no ambulatório 

de oncologia, utilizando os índices de Flesch e Flesch-Kincaid, diante 
do perfil de escolaridade dos usuários. Também verificar a ocorrência 
das informações obrigatórias ao TCLE conforme exigências do CNS. 

Método Foram selecionados dez TCLE de estudos clínicos internacionais 
ocorridos no Centro de Estudo de Hematologia e Oncologia, ligado à 
Faculdade de Medicina do ABC. Por meio de software, aplicaram-se 
aos textos dos TCLE os mencionados índices. “Para avaliar o grau de 
escolaridade médio da população que frequenta o sistema público de 
oncologia do ABC, foram levantados os dados demográficos de quatro 
estudos previamente realizados nesta mesma população” (p. 330).  

Resultados/ 
Discussão 

Embora os TCLE contenham a quase totalidade das informações exi-
gidas pelo CNS, o seu grau de dificuldade de leitura é incompatível 
com a escolaridade da população. “Segundo o IF e ILFK, a média foi 
de 38,5 e 18,16 respectivamente, mostrando ser necessário aproxi-
madamente 18 anos de estudo para a compreensão, dado incompatí-
vel com a realidade de nossa população, em que mais de 50% tem 
menos de oito anos de estudos” (p. 328). 
 

 

17 GOLDIM, J.R. Consentimento e informação: a importância da qualidade do texto utili-
zado. Revista do HCPA & Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul, v. 26, n. 3. 
Ano 2006 
Tema/Objetivo Legibilidade dos TCLE de pesquisas 
Método Foram selecionados 33 textos jornalísticos de tipos e dificuldades de 

leitura diversas de jornais de grande circulação em Porto Alegre para 
passarem por análise dos índices de legibilidade de Flesch-Kincaid e 
de facilidade de leitura de Flesch. Em seguida, esses resultados foram 
comparados com os resultados desses mesmos índices obtidos ante-
riormente sobre TCLE de pesquisas do Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre. A confirmação da validação, anteriormente realizada, dos índi-
ces em língua inglesa para a língua portuguesa foi feita aplicando-se 
os índices em um mesmo texto de Shakespeare traduzido. 

Resultados/ 
Discussão 

- O texto de Shakespeare manteve score 8 no ILFK tanto na versão 
original em inglês quanto na sua tradução para o português. 
- O valor médio do ILFK dos textos jornalísticos foi compatível com 
cerca de 10 anos de escolaridade; sendo que o texto de reportagem 
esportiva teve o valor mais baixo, exigindo 7 anos de escolaridade, 
enquanto que um de editorial demandou 17 anos de escolaridade. Em 
relação ao IF, “Os valores obtidos variaram de 68% na reportagem 
esportiva, valor compatível com um texto de leitura padrão, até 26% 
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no editorial, que pode ser considerado como sendo um texto de leitura 
muito difícil. A média desses valores foi de 49%” (p. 120). 
- “No âmbito local, já foram realizados inúmeros estudos com o objeti-
vo de verificar a adequação da linguagem utilizada nos termos de 
consentimento. Em uma amostra de 12 termos de consentimento utili-
zados em projetos de pesquisa realizados no HCPA, [...] o ILFK apre-
sentou uma média de 14,58 anos, [...] variando de 10 a 22 anos de 
escolaridade. Em 91,7% dos termos de consentimento avaliados, se-
riam necessários 11 ou mais anos de escolaridade. Sabe-se que, na 
Região Sul do Brasil, apenas 16,6% das pessoas adultas têm 11 ou 
mais anos de escola” (p. 120). “Outro estudo, [...] com idosos, utilizan-
do-se o índice de legibilidade, foi verificado que 83% dos termos de 
consentimento utilizados apresentaram estrutura de texto considerada 
difícil [...] que exigiam mais do que o dobro da escolaridade [...] [dos] 
participantes” (p. 120). “Na área assistencial, [...] foram analisados 48 
diferentes termos de consentimento, de 15 serviços da área médica 
do HCPA. O ILFK variou de 10 anos a 36 anos de escolaridade, com 
uma média de 16,4 [...] anos de escolaridade. Todos esses valores 
estão acima da média de escolaridade da população atendida no 
HCPA, que é de 6 anos de escolaridade” (p. 120). 
 

 

18 MENEGON, V.M. Consentindo ambigüidades: uma análise documental dos termos de 
consentimento informado, utilizados em clínicas de reprodução humana assistida. Ca-
dernos de Saúde Pública, v. 20, n. 3. 
Ano 2004 
Tema/Objetivo Linguagem dos TCLE utilizados em reprodução assistida. 
Método “[...] analisaram-se as linguagens [...] de vinte e sete formulários [...], 

cedidos por oito clínicas [...] no Município de São Paulo [...]. A análise 
orientou-se por três objetivos complementares: compreender especifi-
cidades dos textos para consentimento informado, responder à per-
gunta o que está sendo consentido, e nessa resposta, articular a aná-
lise do uso da linguagem dos riscos. [...] distribuiu-se cada texto se-
guindo duas classificações: afirmações categóricas (que expressam 
compromisso, controle e certezas) e afirmações abertas (que falam de 
resultados, possibilidades, probabilidades, dúvidas e incertezas). [...] 
Na segunda etapa buscou-se responder à pergunta [...] elegendo-se 
quatro maneiras de consentir, [...]: (1) consentindo os serviços de uma 
determinada clínica; (2) consentindo regulamentações e normas éti-
cas; (3) consentindo um conjunto de técnicas; (4) consentindo possí-
veis resultados” (p. 848-849). 

Resultados/ 
Discussão 

- “O conjunto dos textos analisados caracteriza-se pela hibridização 
de linguagens sociais, destacando-se: (1) a biomédica para comunicar 
aspectos técnicos [...] (2) a linguagem dos riscos, com função pragmá-
tica na comunicação de possíveis riscos e benefícios; (3) a linguagem 
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dos direitos, num entrelaçamento das áreas jurídico-legal e filosófica 
(moral, ética e bioética), que transitam entre direitos e deveres. Essa 
diversidade organiza-se como gênero de fala do tipo contratual (con-
trato, requerimento, declaração, autorização)” (p. 849). 
- “O maior benefício da reprodução assistida é ter um bebê. Nos tex-
tos, esse benefício é comunicado com repertórios como probabilida-
des de sucesso, possibilidades de obter uma gravidez, taxas de su-
cesso etc. Assim, o termo de consentimento de uma clínica informa 
que a taxa de sucesso está ‘ao redor de 35% de se obter uma gesta-
ção e de 28% para uma gestação a termo’; outro anuncia que as ta-
xas variam de ‘15 a 52%’. O risco de não-engravidar, entretanto, não 
é comunicado em porcentagens, mas em expressões como ‘não há 
garantia’, a clínica tem ‘obrigação de meios e não de resultados’, ‘ges-
tação pode não ocorrer’ e ‘não se responsabiliza pelo êxito’” (p. 851). 
- “A comunicação de riscos refere-se a insucessos, falhas, acidentes e 
danos. [...] A comunicação da gravidez múltipla como risco inerente à 
reprodução assistida mostra uma outra face da ambigüidade presente 
nos textos. Primeiro, o repertório risco inerente naturaliza um risco 
que é fabricado, pois resulta do número de embriões transferidos para 
o útero da mulher. Segundo, por ser risco um termo polissêmico, a 
gravidez múltipla pode não ter o sentido de risco (como dano) para 
quem deseja uma gravidez. Como afirma Spink [...]: ‘risco é a possibi-
lidade de perda de algo que tem valor para nós’” (p. 851). 
 

 

19 GOLDIM, J.R. et al. O processo de consentimento livre e esclarecido em pesquisa: 
uma nova abordagem. Revista da Associação Médica Brasileira, v. 49, n. 4. 
Ano 2003 
Tema/Objetivo Fornecimento de informações coletivas para o consentimento infor-

mado em pesquisa. 
Método “Em um projeto de pesquisa da área da Ginecologia [do Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre] foi utilizada a transmissão coletiva de infor-
mações, através de uma palestra, para a obtenção do consentimento 
[...]. Foram entrevistadas 45 participantes [...], verificando a recorda-
ção dos procedimentos, riscos e benefícios” (p. 372). “O Termo de 
Consentimento [...] foi lido e assinado de forma individual, [...] um úni-
co documento por participante” (p. 373). “A entrevista foi realizada 
imediatamente após a obtenção do consentimento” (p. 373). 

Resultados/ 
Discussão 

- “Todas as participantes (100%) recordaram os procedimentos, 54% 
delas recordaram os riscos e 96% os benefícios prováveis. Compa-
rando [...] resultados com os obtidos em um estudo similar utilizando o 
processo de consentimento livre e esclarecido convencional (trans-
missão individual de informações), verificou-se que os sujeitos de 
pesquisa recordaram mais informações no atual estudo” (p. 372). 
- “Habitualmente, a obtenção do consentimento livre e esclarecido é 
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realizada entre o profissional e o participante, o que pode diminuir a 
voluntariedade na participação e gerar constrangimentos, pois muitas 
vezes o vínculo assistencial pode tolher a liberdade de escolha. [...] 
resultados indicam a possibilidade de que as informações necessárias 
ao consentimento livre e esclarecido possam ser dadas de forma cole-
tiva, nos projetos em que esta alternativa seja adequada” (p. 372). 
 

 

 
Síntese das referências localizadas por meio da busca no PubMed: 
 

Artigo Âmbito e 
país 
onde foi 
feito o 
estudo 

Tema / Obje-
tivo 

Método Tipo de 
dado e 
análise 

Resultados / Discussão 

1 KOON-
RUNG-
SESOM-
BOON et 
al., 2016 

TCLE 
em pes-
quisa / 
Tailân-
dia 

Melhorar a 
compreensão 
usando TCLE 
segundo pro-
postas da  
Strategic Initia-
tive for Deve-
loping Capaci-
ty in Ethical  
Review. 

Questionário  
com perguntas-
teste para com-
parar o desem-
penho do grupo 
que recebeu 
TCLE comum e 
do que recebeu 
TCLE conforme a 
SIDCER. 

Quanti Pessoas que receberam 
o TCLE conforme a 
SIDCER tiveram de-
sempenho muito superi-
or ao do grupo controle. 

2 SSALI; 
POLAND; 
SEELEY, 
2015 

Consen-
timento 
em pes-
quisa / 
Uganda 

Percepções 
dos sujeitos 
sobre pesqui-
sas de HIV e 
sobre o con-
sentimento 
informado. 

Seguidas entre-
vistas ao longo 
do ensaio clínico 
e grupos focais. 

Quali - Sujeitos veem as pes-
quisas como em seu 
próprio benefício; 
- Não se recordam bem 
de objetivos e desenhos 
dos estudos, mais sobre 
o que têm que fazer; 
- Pesquisadores preci-
sam ver o consentimen-
to como um processo, 
não como um evento. 

3 
KOYFMA
N et al., 
2016 

Consen-
timento 
em pes-
quisa / 
EUA 

- Comparação 
dos termos 
com as con-
versas do 
consentimento 
informado em 
pesquisas da 

Gravações das 
conversas do 
consentimento 
informado com 
as famílias e com 
os pacientes 
mais velhos da 

Quanti - As conversas têm me-
nos palavras, menor 
ILFK (6 vs. 9.7) e maior 
IFLF (77.8 vs. 56.7) em 
relação aos TCLE; 
- Contudo, tende-se a 
omitir nas conversas 
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oncologia pe-
diátrica; 
- Influência da 
experiência do 
médico-
pesquisador 
na qualidade 
do comparti-
lhamento de 
informações. 

pediatria e os 
TCLE passaram 
por contagem de 
palavras, testes 
de IFLF e ILFK, 
mais identifica-
ção de itens con-
siderados críti-
cos. 

pontos críticos do con-
sentimento, como volun-
tariedade e riscos; 
- A experiência dos mé-
dicos-pesquisadores 
não teve influência nos 
resultados.  

4 ENNIS; 
WYKES, 
2016 

TCLE 
em pes-
quisa / 
Reino 
Unido 
(UK) 

Evolução dos 
TCLE ao longo 
do tempo. 

522 TCLE da 
base de dados 
de saúde mental 
do UK National 
Institute for 
Health Research 
passaram por 
Grade Level Test 
e teste de IFLF. 

Quanti - O tamanho dos TCLE 
aumentou ao longo do 
tempo; 
- São de complexidade 
muito maior que a exigi-
da (seis anos de escola-
ridade); 
- Seu grau de complexi-
dade não teve impacto 
no recrutamento de par-
ticipantes de pesquisa. 

5 
VUČEMI-
LO; BO-
RO-
VEČKI, 
2015 

TCLE 
na as-
sistên-
cia / 
Croácia 

Redação dos 
TCLE e com-
preensão pe-
los usuários 

52 TCLE de pro-
cedimentos de 
hospitais de to-
das as regiões 
do país passa-
ram por análise 
de conteúdo 
buscando itens 
selecionados e 
teste de legibili-
dade utilizando a  
Simple Measure 
of Gobbledygook. 

Quanti - A redação dos TCLE 
não é apropriada para a 
população em geral e na 
maioria dos TCLE falta 
informações sobre ris-
cos e alternativas ao 
procedimento; 
- Não há no país lista de 
procedimentos para os 
quais o TCLE seja obri-
gatório, de forma que a 
prática depende de cada 
setor dos hospitais. 

6 PARIS 
et al., 
2015 

TCLE 
em pes-
quisa / 
França 

Compreensão 
sobre a pes-
quisa utilizan-
do TCLE me-
lhorado (que 
segue reco-
mendações 
francesas de 
boas práticas 
de escrita, isto 
é, com melhor 
legibilidade). 

Utilizando ques-
tionário fechado 
com pontuação 
de respostas, a 
compreensão de 
482 participantes 
foi avaliada com-
parando o TCLE 
original e TCLE 
de redação e 
estrutura melho-
radas. 

Quanti - Não houve diferença 
de compreensão entre 
os dois grupos; 
- Entretanto, houve me-
nor aceitação em parti-
cipar da pesquisa no 
grupo que recebeu o 
TCLE melhorado. 
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7 SIMON; 
KLEIN; 
SCHART
Z, 2016 

Consen-
timento 
em pes-
quisa / 
EUA 

Enhanced 
interactivity 
em e-consent 
para bioban-
cos: avaliar o 
e-consent com 
multimídia e 
interatividade 
melhorada, 
separando a 
efetividade 
atribuída à 
multimídia e a 
imputada à 
interatividade. 

Entrevistas com 
questões abertas 
e fechadas foram 
feitas com parti-
cipantes de pes-
quisa para avali-
ar quatro formas 
de consentimen-
to para biobanco: 
duas face-a-face 
vs. multimídia, e 
duas de interati-
vidade comum 
vs. interatividade 
melhorada.  

Quali- 
quanti 

Tanto interatividade co-
mo multimídia podem 
ser efetivas no ganho de 
compreensão do sujeito 
e na confiança sobre 
sua própria compreen-
são. Mas, “pesquisado-
res não devem assumir 
que multimídia é ineren-
temente interativa; em 
vez disso, devem sepa-
rar os dois construtos ao 
estudar o consentimento 
eletrônico” (p. 57, tradu-
ção nossa). 

8 ROES-
SLER; 
STE-
NECK; 
POWELL, 
2015 

Consen-
timento 
em pes-
quisa / 
EUA 
 

Compreensão 
e custo-
efetividade no 
recrutamento 
de participan-
tes para repo-
sitório biológi-
co para pes-
quisas genô-
micas. 

480 sujeitos, 
dentre voluntá-
rios de pesquisa 
e pacientes, fo-
ram recrutados 
utilizando formas 
de recrutamento 
diferentes. A 
compreensão foi 
avaliada por 
meio de questio-
nário fechado ou 
semiestruturado, 
com pontuação 
para as respos-
tas. Foram avali-
ados o tempo 
gasto com os 
recrutamentos e 
a utilidade das 
amostras de 
sangue colhidas. 

Quanti - Desagregar o TCLE 
melhora a compreensão: 
separando o material 
informativo da documen-
tação do consentimento; 
- O contato pessoal in-
fluencia a adesão; 
- O interesse pessoal é 
relevante na decisão, 
podendo impactar a au-
tonomia: pacientes ten-
tem a participar mais de 
pesquisas do que o pú-
blico em geral e aderem 
mais rapidamente; 
- A variável tempo é a 
mais cara. Mas, reduzir 
gastos com ela implica 
redução dos patamares 
éticos. Já o custo de 
elaborar materiais infor-
mativos não é proibitivo. 

9 MENE-
GUIN; 
AYRES, 
2014 

Consen-
timento 
em pes-
quisa / 
Brasil 

Compreensão 
dos participan-
tes acerca do 
consentimento 
informado 

Grupo focal com 
participantes de 
pesquisas de 
hipertensão e 
doença coronária 
com placebos. 

Quali - Participantes, em ge-
ral, não entendem os 
TCLE, tendo dificuldade 
com o termo “placebo”; 
- Tendem a confundir 
pesquisa com tratamen-
to e acreditam que as 
pesquisas são em bene-
fício próprio. 
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10 OCHI-
OCHI-
ENG et 
al., 2014 

Consen-
timento 
na as-
sistência 
/ Ugan-
da 

Conhecer a 
prática do 
consentimento 
informado pa-
ra cirurgia em 
hospitais uni-
versitários. 

132 médicos 
responderam 
questionário fe-
chado e depois, 
20 deles foram 
entrevistados. 
Também foram 
revisados dados 
do consentimen-
to de 384 usuá-
rios. 

Quali-
quanti 

- Embora 99,2% concor-
dem que o consentimen-
to seja necessário antes 
de qualquer procedi-
mento cirúrgico, apenas 
48,8% declaram obtê-lo 
rotineiramente ao reali-
zar cirurgias; 
- 34% não sabia sequer 
a definição de consenti-
mento informado, sendo 
necessária educação 
médica no assunto; 
- Nenhum dos hospitais 
tinha TCLE apropriados 
e na maioria dos casos 
o consentimento não 
estava devidamente 
documentado nos regis-
tros dos usuários. 

11 
MAHNKE 
et al., 
2014 

Consen-
timento 
em pes-
quisa / 
EUA 

Teste de pro-
tótipo de con-
sentimento 
baseado em 
computador e 
construído 
especifica-
mente para a 
comunidade 
da pesquisa 
em genética. 

O protótipo foi 
desenvolvido em 
interação com a 
comunidade e, 
depois, avaliado 
se impacta a to-
mada de deci-
sões informadas. 
Foram combina-
dos métodos 
diversos, como: 
simulações de 
consentimento 
gravadas em 
vídeo, análises 
de legibilidade 
dos textos com o 
ILFK, questioná-
rios aos sujeitos, 
grupos focais e 
grupos híbridos, 
e teste formal de 
usabilidade do 
protótipo de 
computador. 

Quali-
quanti 

- O estudo não substi-
tuiu o componente hu-
mano no consentimento, 
mas complementou-o. E 
a combinação do huma-
no com o computador foi 
muito positiva; 
- Foi positiva a interativi-
dade do meio eletrônico 
(usar dispositivos com 
tela sensível ao toque 
em vez de vídeos e ou-
tros meios passivos). É 
melhor para a compre-
ensão que os sujeitos 
interajam; ou seja, a 
multimídia é mais efetiva 
com interatividade; 
- Foi muito importante a 
interação com a comu-
nidade no desenvolvi-
mento do modelo de 
consentimento que seria 
utilizado por ela. Assim, 
o envolvimento das pes-
soas em todas as 
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etapas do consentimen-
to traz a ele efetividade. 

12 SOU-
ZA et al., 
2013 

TCLE 
em pes-
quisa / 
Brasil 

Legibilidade 
dos TCLE e 
fatores de 
interferência 
na adesão às 
pesquisas. 

Avaliação dos 
TCLE com ILFK 
e ILFL. Coleta de 
dados demográ-
ficos nos prontu-
ários. 

Quanti - Os TCLE têm alto grau 
de dificuldade de leitura; 
- A adesão dos sujeitos 
aos protocolos não teve 
influência de fatores 
demográficos. 

13 NISHI-
MURA et 
al., 2013. 

Consen-
timento 
em pes-
quisa / 
EUA 

Intervenções 
no consenti-
mento infor-
mado. 

Revisão sistemá-
tica da literatura. 

Quanti - TCLE melhorados e 
discussões estendidas 
são as medidas mais 
efetivas para melhorar a 
compreensão. Interven-
ções multimídia são efe-
tivas, mas não tanto 
como as anteriores. 

14 TAIT 
et al., 
2013 

Consen-
timento 
em pes-
quisa / 
EUA 

“Efeito de dife-
rentes estra-
tégias de co-
municação 
sobre a com-
preensão dos 
pais sobre a 
informação de 
pesquisas [em 
pediatria]” (p. 
1, tradução 
nossa). 

Experimento fa-
torial fracionado 
no qual foram 
elaborados e 
aplicados 16 ti-
pos de TCLE 
combinando cin-
co estratégias de 
comunicação 
(legibilidade, 
formatação, grá-
ficos, informa-
ções verbais e 
tamanho dos 
textos). Depois, 
os pais foram 
entrevistados 
com questionário 
semiestruturado 
e pontuação de 
respostas. 

Quanti - A combinação de três 
dos atributos já é sufici-
ente para melhorar a 
compreensão; 
- Os atributos legibilida-
de, formatação e gráfi-
cos têm mais efeitos na 
compreensão do que 
outras combinações e a 
grande maioria dos pais 
prefere TCLE nos onde 
atributos são positivos. 
- TCLE curtos têm mais 
probabilidade de leitura 
que os longos, sendo 
que, quando esta foi 
parcial, 5,2% pularam os 
propósitos do estudo, 
13,2%, as questões de 
privacidade e 17%, as 
informações de contato. 

15 FES-
TINGER 
et al., 
2014 

Consen-
timento 
em pes-
quisa / 
EUA 

Para melhorar 
o recall do 
consentimento 
informado 
pelos partici-
pantes, verifi-
cou-se a com-
binação de 
estratégias de 

Comparação do 
desempenho 
entre o grupo 
que recebeu o 
consentimento 
na condição pa-
drão e o que ga-
nharia cinco dó-
lares por acerto 

Quanti É útil a combinação de 
consentimento com cor-
reção e com motivação 
para o recall de informa-
ções pelos participantes 
de pesquisa. 
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correção com 
de incentivo.  

no teste posteri-
ormente aplicado 
aos dois grupos. 

16 
ROWBO
THAM et 
al., 2013 

Consen-
timento 
em pes-
quisa / 
EUA 

Utilização de 
sistema intera-
tivo para me-
lhorar a com-
preensão das 
informações. 

Comparação de 
pontuação em 
teste fechado 
após consenti-
mento que utili-
zou TCLE tradi-
cional com o que 
utilizou meios 
interativos multi-
mídia. 

Quanti Combinar vídeo introdu-
tório, informação em 
linguagem simplificada e 
teste interativo em sis-
tema de tablet favorece 
a compreensão das in-
formações sobre proce-
dimentos e riscos. Os 
sujeitos também decla-
raram maior satisfação 
com o uso do tablet. 

17 LEE et 
al., 2013 

Consen-
timento 
em pes-
quisa / 
EUA 

Compreensão 
de adolescen-
tes participan-
tes de estudo 
sobre vacina. 

Jovens recebe-
ram termo de 
assentimento 
simplificado, apli-
cado com o 
acompanhamen-
to de um pesqui-
sador. Depois, 
completaram 
questionário de 
avaliação do 
termo. Verificou-
se relação da 
pontuação no 
teste com dados 
demográficos. 

Quanti - Em geral, a compreen-
são foi alta, sendo que 
56% dos jovens acerta-
ram todas as questões. 
Mas, notou-se a neces-
sidade de maiores es-
clarecimentos em rela-
ção a pontos específi-
cos, como a prestação 
de cuidados gratuitos. 
- Não há relação entre a 
pontuação no teste e 
dados demográficos. 

18 TAY-
LOR; 
BRAM-
lEY, 2012 

TCLE 
em pes-
quisa / 
Austrália 
e Nova 
Zelândia 

Legibilidade 
dos TCLE. 

40 TCLE de pes-
quisas de anes-
tesiologia passa-
ram pelos testes 
de legibilidade 
pelos ILFK e 
Simple Measure 
of Gobbledygook. 

Quanti Os TCLE não atendem 
aos padrões de legibili-
dade e às diretrizes de 
boas práticas clínicas do 
Conselho Nacional de 
Saúde e Pesquisa Médi-
ca da Austrália e do 
Conselho de Pesquisa 
em Saúde da Nova Ze-
lândia. 

19 BE-
NATAR 
et al., 
2012 

Consen-
timento 
em pes-
quisa / 
Nova 
Zelândia 

Efeitos de um 
livreto na 
compreensão 
pelos partici-
pantes de 
pesquisas. 

Elaborou-se li-
vreto informativo 
aos sujeitos. Sua 
legibilidade foi 
comparada à do 
TCLE pelo IFLF. 

Quanti O livreto, de legibilidade 
melhorada em relação 
ao TLCE, auxiliou na 
compreensão das infor-
mações. 
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282 participantes 
receberam infor-
mações sobre a 
pesquisa sob 
formas que com-
binavam o TCLE 
tradicional, modi-
ficado e com o 
livreto. A com-
preensão foi ava-
liada por um 
questionário. 

20 HAR-
MELL; 
PALMER; 
JESTE, 
2012 
 

Consen-
timento 
em pes-
quisa / 
EUA 

Consentimen-
to multimídia 
via web para 
pessoas com 
esquizofrenia. 

Comparação 
entre usuários 
com esquizofre-
nia e grupo sem 
a doença, ran-
domizados para 
receber TCLE 
comum ou via 
web. Avaliou-se, 
com ferramentas 
MacCAT-R e 
UBACC, a satis-
fação e a capaci-
dade para con-
sentir. 

Quali-
quanti 

“O consentimento base-
ado na web foi associa-
do com melhor compre-
ensão e satisfação entre 
os pacientes com esqui-
zofrenia. [...] o consen-
timento multimídia via 
web é viável e potenci-
almente mais eficaz do 
que os formulários de 
consentimento impres-
sos na pesquisa sobre 
esquizofrenia” [p. 1, tra-
dução nossa]. 

21 TER-
RANOVA 
et al., 
2012 

TCLE na 
assis-
tência / 
Itália 

Legibilidade 
de TCLE utili-
zados na área 
de cardiologia. 

Aplicação do 
ILFK e do Italian 
Language-
tailored Gulpease 
level a TCLE de 
sete procedimen-
tos de hospital 
italiano e simila-
res em inglês 

Quanti Tanto os TCLE italianos 
como os em inglês da 
comparação são com-
plexos, incompletos e de 
difícil compreensão pela 
média da população. 

22 ENA-
MA et al., 
2012 

TCLE 
em pes-
quisa / 
EUA 

Compreensão 
e satisfação 
com os TCLE 
pelos partici-
pantes de 
pesquisa de 
vacina de in-
fluenza. 

111 pessoas fo-
ram randomiza-
das para receber 
TCLE comum ou 
conciso e depois 
completaram 
questionário de 
avaliação. 

Quanti Os grupos tiveram no-
tas semelhantes em 
relação à compreensão 
e declararam-se satis-
feitos com o tamanho e 
detalhamento dos 
TCLE. Mas houve ten-
dência do grupo do 
TCLE conciso se sentir 
mais bem-informado. 
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23 ABD-
ELSA-
YED et 
al., 2012 

TCLE 
em pes-
quisa / 
EUA  

Influência da 
aparência do 
TCLE na 
atenção, com-
preensão e 
disposição 
dos usuários 
em participar 
da pesquisa 
clínica. 

189 sujeitos re-
ceberam TCLE 
impresso em pa-
pel de maior qua-
lidade e espessu-
ra, cor creme e 
em pasta azul,  
ou o mesmo 
TCLE em versão 
fotocopiada em 
papel comum e 
grampeada. De-
pois, preenche-
ram questionário 
estruturado. 

Quanti O formato melhorado do 
TCLE não aumentou a 
vontade das pessoas 
em participar dos estu-
dos clínicos e nem a sua 
compreensão sobre os 
procedimentos e riscos 
das pesquisas. O grupo 
que recebeu o termo 
melhorado aderiu subs-
tantivamente menos aos 
protocolos, talvez por 
associá-lo a experiên-
cias jurídicas ou publici-
tárias indesejadas.  
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APÊNDICE B – Instrumento de entrevista 

  
 

 

 





DADOS GERAIS: 

 

1) Iniciais do nome completo:  _________________________________________ 

 

2) Sexo: □ Masculino □ Feminino 
 

3) Idade:  ______ anos 

 

4) Profissão/Ocupação:  _______________________________________________ 

 

5) Cor ou raça:   □ Branca □ Preta □ Parda/Morena 
 □ Amarela/Origem asiática □ Indígena 
 

6) Escolaridade: □ Não frequentou a escola □ Fundamental incompleto 
 □ Fundamental completo □ Ensino médio incompleto 
 □ Ensino médio completo □ Ensino superior incompleto 
 □ Ensino superior completo □ Pós-graduação 
 

7) Cidade/Estado em que reside:  _________________________________________ 

 

8) Reside em: □ Área urbana       □ Área rural 
 

9) Renda familiar mensal (em reais):  _____________________________________ 

 

10) Número de moradores no domicílio: _______ pessoas 

 

11) Hospital: □ Hospital Israelita Albert Einstein □ Hospital de Câncer de Barretos 
 

11.1) Se Einstein: □ Particular □ Plano de saúde/Convênio □ Filantropia 
 

12) Há quanto tempo você frequenta esse hospital por causa da doença que você tem ou mal que 

está sentindo?  ______________________________________________________ 
 

SOBRE AS IFORMAÇÕES QUE VOCÊ RECEBEU: 

 

13) Você sabe qual doença você tem?       □ Sim             □ Não 
 

13.1) Se sim, qual é essa doença? 

_________________________________________________________________________ 
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13.2) E onde está? (Se for o caso, pedir que indique onde está no corpo). 

_________________________________________________________________________ 

 

14) Conte um breve histórico do seu caso. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

15) Qual ou quais exames você vai fazer? (No caso de procedimento diagnóstico) / Qual foi o 

tratamento proposto? (No caso de procedimento terapêutico) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

16) E para quê esse exame de tomografia serve? (No caso de procedimento diagnóstico) 

_______________________________________________________________________________ 

 

17) Explique como é o exame de tomografia / esse tratamento de quimioterapia 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

18) Há riscos na realização desse exame / tratamento? Quais? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

19) Você acha importante ou gosta de saber informações sobre sua doença e os procedimentos que 

vai fazer no hospital?  □ Sim □ Não 
 

19.1) Se não, por quê? (marque apenas uma opção) 

□ Saber muitas informações me deixa ansioso 
□ Só quero melhorar, não preciso saber de nada 
□ Não acho que saber sobre a doença e os procedimentos ajudaria na minha recuperação 
□ Outro motivo: __________________________________________________________ 
□ Não sei 

 

20) Você teve dúvidas sobre esse exame/tratamento quando o médico sugeriu que o fizesse? 

□ Sim □ Não 
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 Se sim para questão 20, fazer perguntas 20.1 e 20.2:  

20.1) Foi possível tirar essas dúvidas durante a consulta ou avaliação? 

 □ Sim □ Mais ou menos  □ Não 
 

  20.1.1) Se “mais ou menos” ou “não”: Por que? 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

  

 20.2) E você se sentiu plenamente esclarecido sobre esse exame/tratamento? 

 □ Sim □ Mais ou menos  □ Não 
 

  20.2.1) Se “mais ou menos” ou “não”: Por que? 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

 

21) Você está satisfeito com as informações recebidas sobre esse exame / tratamento? 

□ Sim   □ Mais ou menos  □ Não 
 

22) Por quê? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

23) Você se sente à vontade para conversar sobre seu caso com o médico? (explicar que essa 

pergunta não se refere a satisfação com o serviço, ou ao médico/hospital serem ou não bons, é uma 

sobre a própria pessoa) 

□ Sim   □ Mais ou menos  □ Não 
 

23.1) Se “mais ou menos” ou “não”: Por que? (marque quantas opções desejar) 

(A) □ Não há tempo suficiente na consulta 
(B) □ Tenho vergonha de falar, sou sempre tímido com todo mundo 
(C) □ Tenho vergonha de falar porque não sei falar bem como as pessoas daqui ou com as 

formalidades desse tipo de lugar 

(D) □ Tenho vergonha da minha doença ou do lugar no meu corpo onde ela está 
(E) □ Tenho vergonha de me expor 
(F) □ Preferiria que meu médico fosse do mesmo sexo que eu 
(G)  □ Tenho receio do que o médico vai achar de mim 
(H) □ Tenho receio que o médico vá comentar do meu caso com minha família ou com 

outras pessoas 
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(I) □ Fico muito ansioso com a possibilidade de receber más notícias 
(J) □ Tenho medo de médico e de hospital 
(K) □ Não quero incomodar o médico, ele é muito ocupado 
(L) □ Acho que ele não vai se interessar 
(M) □ Tenho receio de falar besteira 
(N) □ Acho que o médico não é muito receptivo 
(O) □ Não me sinto acolhido ou confortável naquele ambiente 
(P) □ Na hora da consulta já estou cansado para conversar porque esperei muito para ser 

atendido 

(Q) □ Outro(s) motivo(s): ___________________________________________________ 
(R) □ Não sei 
 

23.2) Caso pudesse marcar apenas uma opção das alternativas acima, qual seria? 

□ A                □ B              □ C                □ D                □ E                □ F             □ G 
□ H                □ I                □ J                 □ K                □ L                □ M             □ N 
□ O                □ P             □ Q □ R 

 

SOBRE O TERMO DE COSETIMETO IFORMADO: 

 

24) Em sua opinião, para que serve o termo de consentimento informado que você assinou para 

fazer o exame/quimioterapia? (marque quantas opções desejar) 

(A) □ Serve para proteger os médicos 
(B) □ Serve para proteger os pacientes  
(C) □ Serve para dar explicações sobre o procedimento 
(D) □ Serve apenas como uma burocracia do hospital 
(E) □ Não sei  
 

25) Caso pudesse marcar apenas uma opção das alternativas acima, qual seria? 

□ A                □ B                □ C                □ D                □ E 
 

26) Qual frase abaixo melhor descreve o que você pensa a respeito de termos de consentimento 

informado em geral do tipo daquele que você assinou? (marque apenas uma opção) 

□ É necessário e considero importante saber seu conteúdo. 
□ É necessário, mas prefiro não ler porque é chato. 
□ É desnecessário, faria o procedimento de qualquer maneira. 
□ É desnecessário, obtenho todas as informações que preciso do meu médico. 
□ É necessário ao hospital como uma formalidade, mas desnecessário para mim.  
□ Não sei, não parei para pensar sobre isso. 
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27) Sobre o termo de consentimento informado que assinou: (marque apenas uma opção) 

□ Li tudo com muita atenção 
□ Fiz uma leitura rápida de todo o termo e não me detive em detalhes 
□ Li apenas algumas partes 
□ Não li o termo 
 

 27.1) Se não leu ou leu partes: Por que você não leu? (marque quantas opções desejar) 

 (A) □ Porque é chato ler ou tive preguiça de ler o termo. 

 (B) □ Porque era informação demais para ler. 

 (C) □ Porque não tive tempo de ler. 

(D) □ Porque a letra era pequena, difícil de ler. 

(E) □ Porque eu estou com dificuldade de ler no momento. 

(F) □ +ão achei necessário ler porque confio no médico ou hospital. 
(G) □ Outro motivo: _______________________________________ 

(H) □ +ão sei 

  

27.2) Caso pudesse marcar apenas uma opção das alternativas acima, qual seria?  

□ A            □ B            □ C            □ D            □ E            □ F            □ G            □ H 

 

Se marcou alguma das três primeiras opções na questão 27, fazer as perguntas até 27.8: 

27.3) Sobre o tamanho da letra do termo de consentimento: (marque apenas uma opção) 

□ A letra era pequena, difícil de ler 
□ O tamanho da letra era razoável 
□ O tamanho da letra era ótimo, fácil de ler 
□ Não sei 
 

27.4) Sobre a quantidade de informação contida no termo: (marque apenas uma opção) 

□ Há informação suficiente 
□ Há pouca informação 
□ Há informação demais 
□ Não sei 
 

27.5) Em relação à compreensão do termo de consentimento: (marque apenas uma opção) 

□ Entendi tudo o que havia no termo 
□ Entendi a maior parte, mas não tudo 
□ Entendi pouca coisa que estava no termo 
□ Não entendi nada que estava no termo 
□ Não sei 
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27.6) Você acha que o texto do termo de consentimento informado que assinou é: (marque 

apenas uma opção) 

□ Fácil de entender  □ Mais ou menos fácil de entender  □ Difícil de entender  □ Não sei 
 

27.7) As explicações fornecidas no termo de consentimento informado que você assinou 

foram: (marque quantas opções desejar) 

(A) □ Importantes, me ajudaram a entender mais sobre o exame. 
(B) □ Desnecessárias, vou fazer o que meu médico disse de qualquer forma. 
(C) □ Inoportunas, não tive com quem tirar dúvidas naquele momento. 
(D) □ Irrelevantes, não entendo a maior parte do que está escrito. 
(E) □ Não sei. 
 

27.8) Caso pudesse marcar apenas uma opção das alternativas acima, qual seria? 

□ A                □ B                □ C                □ D                □ E 
 

28) Em relação à assinatura do termo de consentimento informado: (marque apenas uma opção) 

□ Se quiser, o paciente pode não assinar o termo e mesmo assim realizar o procedimento. 
□ É obrigatório o paciente assinar o termo se quiser fazer o procedimento. 
□ Não sei 
 

29) Você acha que é possível modificar o texto que está no termo de consentimento informado? 

(marque apenas uma opção) 

□ É possível modificar                   □ Não é possível modificar                  □ Não sei 
 

30) Quem lhe entregou o termo de consentimento informado? (marque apenas uma opção) 

□ O(a) médico(a) 
□ Um(a) enfermeiro(a) 
□ Um(a) técnico(a) ou auxiliar de enfermagem 
□ Um(a) atendente de balcão/recepcionista 
□ Outro: ___________________________ 
□ Não sei diferenciar os profissionais do hospital 
□ Não lembro 
 

31) Em qual momento o termo de consentimento foi entregue? (marque apenas uma opção) 

□ Durante a consulta/avaliação médica em que foi sugerido realizar o procedimento 
□ Quando do agendamento do procedimento na recepção 
□ Quando me apresentei na recepção para realizar o procedimento 
□ Logo antes de iniciar o procedimento, quando me preparavam para realizá-lo 
□ Não sei 
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32) Você acha que teve tempo suficiente para lê-lo atentamente? (marque apenas uma opção) 

□ Sim                      □ Mais ou menos                      □ Não 
 

 32.1) No caso de “não” ou “mais ou menos”: Por que? (marque quantas opções desejar) 

 (A) □ Eu estava com pressa / eu não queria perder tempo / eu queria fazer o exame logo 
 (B) □ O profissional parecia estar com pressa ou muito ocupado 
 (C) □ Eu não queria ocupar o tempo do profissional 
 (D) □ Achei que não poderia levar o tempo que precisasse para ler porque o procedimento 

tinha horário marcado 

 (E) □ Havia muitas pessoas aguardando atendimento e me senti pressionado a não demorar 
na leitura 

 (F) □ Não sei 
 

32.2) Caso pudesse marcar apenas uma opção das alternativas acima, qual seria? 

□ A               □ B               □ C               □ D               □ E               □ F 
 

33) Foi solicitado a você que lesse o termo de consentimento informado antes de assiná-lo? 

(marque apenas uma opção) 

□ Sim                      □ Não                      □ Não sei 
 

34) Quando você recebeu o termo, foi dito a você que poderia tirar suas dúvidas sobre ele com 

quem o entregou? (marque apenas uma opção) 

□ Sim                      □ Não                      □ Não sei 
 

35) Você recebeu uma via/cópia do termo de consentimento informado para levar com você? 

(marque apenas uma opção) 

□ Sim                      □ Não                      □ Não lembro 
 

36) Você gosta(ria) de receber uma via/cópia do termo de consentimento informado para levar 

com você? (marque apenas uma opção) 

□ Sim                      □ Não                      □ Não sei 
 

37) Há mais alguma coisa sobre esses assuntos que tratamos que você gostaria de falar e não 

conversamos? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Análise estatística: relatórios do SPSS 

  
 

 

 





     

  ** DESCRIÇÃO DO BANCO ** 

 

 

FREQUENCIES VARIABLES=@3Idade 

  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN 

/FORMAT=NOTABLE 

/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

Statistics

3) Idade3) Idade3) Idade

N Valid

Missing

Mean

Median

Std. Deviation

Minimum

Maximum

3) Idade

82

0

59,21

60,00

13,263

18

88

3) Idade3) Idade

     

   

 FREQUENCIES VARIABLES= 

@2Sexo 

@4Profissao_cat 

@5CorRaça 

@6Escolaridade 

@7Cidade_estado 

@7Cidade_estado_cat 

@8Urbana_rural 

@9Rendafamiliarmensal_1 

@10.1Rendafamiliarmensal_2 

@10.1Rendafamiliarmensal_2_cat 

@10Númerodemoradoresnodomicílio 

@11Hospital 

@11.1Sistemadefinanciamentodotratamento 

@12Temponainstituiçãopeladoençamalatual 

@12Temponainstituiçãopeladoençamalatual_cat 

@13Temdiagnóstico 

@13.1Sabeodiagnóstico 

@13.1e13.2Qualéodiagnóstico 

@13Diagnóstico 
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@15Procedimentodoestudo 

  /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

Statistics

2) Sexo 5) Cor/Raça

N Valid

Missing

82 82 82 82 82 82

0 0 0 0 0 0

Statistics

7) Localidade

N Valid

Missing

82 82 78 78 78 82

0 0 4 4 4 0

Statistics

11) Hospital

N Valid

Missing

82 82 82 82 82 82

0 0 0 0 0 0
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Statistics

N Valid

Missing

82 82 82 82 82

0 0 0 0 0

Frequency Table

2) Sexo

Frequency Percent Valid Percent

Valid Masculino

Feminino

Total

34 41,5 41,5 41,5

48 58,5 58,5 100,0

82 100,0 100,0

4) Profissão/Ocupação atual

Frequency Percent Valid Percent

Valid Profissão técnica

Profissão não-técnica

Dona de casa

Estudante

Total

36 43,9 43,9 43,9

24 29,3 29,3 73,2

20 24,4 24,4 97,6

2 2,4 2,4 100,0

82 100,0 100,0

5) Cor/Raça

Frequency Percent Valid Percent

Valid Branca

Preta

Parda / Morena

Total

57 69,5 69,5 69,5

5 6,1 6,1 75,6

20 24,4 24,4 100,0

82 100,0 100,0
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6) Escolaridade

Frequency Percent Valid Percent

Valid Fundamental incompleto

Fundamental completo

Médio incompleto

Médio completo

Superior incompleto

Superior completo

Pós-graduação

Total

21 25,6 25,6 25,6

5 6,1 6,1 31,7

2 2,4 2,4 34,1

10 12,2 12,2 46,3

11 13,4 13,4 59,8

17 20,7 20,7 80,5

16 19,5 19,5 100,0

82 100,0 100,0

7) Cidade - Estado

Frequency Percent Valid Percent

Valid São Paulo (SP)

Interior (SP)

Região Sul

Região Sudeste

Região Nordeste

Região Centro-Oeste

Região Norte

Outros países

Total

25 30,5 30,5 30,5

32 39,0 39,0 69,5

2 2,4 2,4 72,0

8 9,8 9,8 81,7

2 2,4 2,4 84,1

11 13,4 13,4 97,6

1 1,2 1,2 98,8

1 1,2 1,2 100,0

82 100,0 100,0

7) Localidade

Frequency Percent Valid Percent

Valid São Paulo

Interior (SP)

Outro

Total

25 30,5 30,5 30,5

32 39,0 39,0 69,5

25 30,5 30,5 100,0

82 100,0 100,0

8) Reside em area urbana/rural

Frequency Percent Valid Percent

Valid Urbana

Rural

Total

77 93,9 93,9 93,9

5 6,1 6,1 100,0

82 100,0 100,0
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9) Renda familiar mensal (salários mínimos ref. SM 2017 = 937 reais)

Frequency Percent Valid Percent

Valid > 1/2 - 1

> 1 - 2

> 2 - 3

> 3 - 5

> 5 - 7

> 7 - 10

> 10 - 25

> 25

Total

Missing 99

Total

5 6,1 6,4 6,4

11 13,4 14,1 20,5

12 14,6 15,4 35,9

9 11,0 11,5 47,4

6 7,3 7,7 55,1

1 1,2 1,3 56,4

13 15,9 16,7 73,1

21 25,6 26,9 100,0

78 95,1 100,0

4 4,9

82 100,0

Frequency Percent Valid Percent

Valid Até 1/2

> 1/2 - 1

> 1 - 2

> 2 - 3

> 3 - 5

> 5 - 7

> 7 - 10

> 10 - 25

> 25

Total

Missing 99

Total

5 6,1 6,4 6,4

16 19,5 20,5 26,9

19 23,2 24,4 51,3

4 4,9 5,1 56,4

3 3,7 3,8 60,3

2 2,4 2,6 62,8

3 3,7 3,8 66,7

17 20,7 21,8 88,5

9 11,0 11,5 100,0

78 95,1 100,0

4 4,9

82 100,0

Frequency Percent Valid Percent

Valid Até 1 SM

> 1SM - 2 SM

> 2 SM - 5 SM

> 5 SM

Total

Missing System

Total

21 25,6 26,9 26,9

19 23,2 24,4 51,3

7 8,5 9,0 60,3

31 37,8 39,7 100,0

78 95,1 100,0

4 4,9

82 100,0
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10) Número de moradores no domicílio

Frequency Percent Valid Percent

Valid 1

2

3

4

5

6

Total

15 18,3 18,3 18,3

31 37,8 37,8 56,1

20 24,4 24,4 80,5

12 14,6 14,6 95,1

2 2,4 2,4 97,6

2 2,4 2,4 100,0

82 100,0 100,0

11) Hospital

Frequency Percent Valid Percent

Valid Hospital 1

Hospital 2

Total

41 50,0 50,0 50,0

41 50,0 50,0 100,0

82 100,0 100,0

11.1) Sistema de financiamento do tratamento

Frequency Percent Valid Percent

Valid SUS

Particular

Plano / Convênio

Filantropia e similares

Total

41 50,0 50,0 50,0

5 6,1 6,1 56,1

33 40,2 40,2 96,3

3 3,7 3,7 100,0

82 100,0 100,0

12) Tempo na instituição pela doença/mal atual

Frequency Percent Valid Percent

Valid Primeiro dia

> 0 - 15 dias

> 15 dias - 1 mes

> 1 mes - 3 meses

> 3 meses - 6 meses

> 6 meses - 1 ano

>1 ano - 2 anos

> 2 anos - 3 anos

> 3 anos - 5 anos

> 5 anos

Sempre frequentou

Total

8 9,8 9,8 9,8

11 13,4 13,4 23,2

5 6,1 6,1 29,3

11 13,4 13,4 42,7

13 15,9 15,9 58,5

4 4,9 4,9 63,4

8 9,8 9,8 73,2

3 3,7 3,7 76,8

7 8,5 8,5 85,4

9 11,0 11,0 96,3

3 3,7 3,7 100,0

82 100,0 100,0
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12) Tempo na instituição pela doença/mal atual (categorizado)

Frequency Percent Valid Percent

Valid Até 30 dias

> 30 dia até 6 meses

Mais do que 6 meses

Total

24 29,3 29,3 29,3

24 29,3 29,3 58,5

34 41,5 41,5 100,0

82 100,0 100,0

13) Tem diagnóstico

Frequency Percent Valid Percent

Valid Sim

Não

Total

81 98,8 98,8 98,8

1 1,2 1,2 100,0

82 100,0 100,0

13) Sabe o diagnóstico

Frequency Percent Valid Percent

Valid Sim

Não

Total

81 98,8 98,8 98,8

1 1,2 1,2 100,0

82 100,0 100,0

13.1 e 13.2) Qual é o diagnóstico

Frequency Percent Valid Percent

Valid 0,

1  e 2

1 e 2

1,

10,

12,

13,

14,

2 e 9

2,

4 e 2

4,

5,

6 e 10

6 e 2

6,

7,

8,

8, 1 e 9

9,

Total

2 2,4 2,4 2,4

1 1,2 1,2 3,7

2 2,4 2,4 6,1

29 35,4 35,4 41,5

1 1,2 1,2 42,7

1 1,2 1,2 43,9

6 7,3 7,3 51,2

1 1,2 1,2 52,4

2 2,4 2,4 54,9

6 7,3 7,3 62,2

1 1,2 1,2 63,4

1 1,2 1,2 64,6

1 1,2 1,2 65,9

1 1,2 1,2 67,1

2 2,4 2,4 69,5

11 13,4 13,4 82,9

10 12,2 12,2 95,1

2 2,4 2,4 97,6

1 1,2 1,2 98,8

1 1,2 1,2 100,0

82 100,0 100,0
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13) Diagnóstico

Frequency Percent Valid Percent

Valid Tumores sólidos

Não sabe

Total

75 91,5 91,5 91,5

6 7,3 7,3 98,8

1 1,2 1,2 100,0

82 100,0 100,0

15) Procedimento do estudo

Frequency Percent Valid Percent

Valid Tomografia

Quimioterapia

Total

50 61,0 61,0 61,0

32 39,0 39,0 100,0

82 100,0 100,0

     

   

 

 DATASET ACTIVATE DataSet1. 

CROSSTABS 

  /TABLES=@2Sexo @4Profissao_cat @5CorRaça @6Escolaridade @6Escolaridade_3cat @6Escolaridade_2cat 

    @7Cidade_estado @7Cidade_estado_cat @8Urbana_rural @9Rendafamiliarmensal_1 @10.1Rendafamiliarmensal_2 

    @10.1Rendafamiliarmensal_2_cat @10Númerodemoradoresnodomicílio 

    @11.1Sistemadefinanciamentodotratamento @12Temponainstituiçãopeladoençamalatual @12Temponainstituiçãopeladoençamalatual_cat @13Temdiagnóstico 

    @13.1Sabeodiagnóstico @13.1e13.2Qualéodiagnóstico @13Diagnóstico @15Procedimentodoestudo BY HOSPITAL 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL 

  /METHOD=EXACT TIMER(5).

Crosstabs

Page 8



Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

2) Sexo * 11) Hospital 82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

78 95,1% 4 4,9% 82 100,0%

78 95,1% 4 4,9% 82 100,0%

78 95,1% 4 4,9% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%
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Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

2) Sexo * 11) Hospital

Crosstab

11) Hospital

TotalHospital 1 Hospital 2

2) Sexo Masculino Count

% within 11) Hospital

Feminino Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

17 17 34

41,5% 41,5% 41,5%

24 24 48

58,5% 58,5% 58,5%

41 41 82

100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,000a 1 1,000 1,000 ,589

,000 1 1,000

,000 1 1,000 1,000 ,589

1,000 ,589

,000c 1 1,000 1,000 ,589 ,177

82
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,177

a. 

b. 

c. 

4) Profissão/Ocupação atual * 11) Hospital

Crosstab

11) Hospital

Hospital 1 Hospital 2

Profissão técnica Count

% within 11) Hospital

Profissão não-técnica Count

% within 11) Hospital

Dona de casa Count

% within 11) Hospital

Estudante Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

7 29 36

17,1% 70,7% 43,9%

22 2 24

53,7% 4,9% 29,3%

11 9 20

26,8% 22,0% 24,4%

1 1 2

2,4% 2,4% 2,4%

41 41 82

100,0% 100,0% 100,0%

Crosstab

Total

Profissão técnica Count

% within 11) Hospital

Profissão não-técnica Count

% within 11) Hospital

Dona de casa Count

% within 11) Hospital

Estudante Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

36

43,9%

24

29,3%

20

24,4%

2

2,4%

82

100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

30,311a 3 ,000 ,000

34,142 3 ,000 ,000

32,848 ,000

5,029b 1 ,025 ,030 ,015 ,006

82

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,006

a. 

b. 

5) Cor/Raça * 11) Hospital

Crosstab

11) Hospital

TotalHospital 1 Hospital 2

5) Cor/Raça Branca Count

% within 11) Hospital

Preta Count

% within 11) Hospital

Parda / Morena Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

22 35 57

53,7% 85,4% 69,5%

2 3 5

4,9% 7,3% 6,1%

17 3 20

41,5% 7,3% 24,4%

41 41 82

100,0% 100,0% 100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

12,965a 2 ,002 ,001

14,010 2 ,001 ,001

13,407 ,001

11,941b 1 ,001 ,001 ,000 ,000

82

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,000

a. 

b. 

6) Escolaridade * 11) Hospital

Crosstab

11) Hospital

Hospital 1 Hospital 2

6) Escolaridade Fundamental incompleto Count

% within 11) Hospital

Fundamental completo Count

% within 11) Hospital

Médio incompleto Count

% within 11) Hospital

Médio completo Count

% within 11) Hospital

Superior incompleto Count

% within 11) Hospital

Superior completo Count

% within 11) Hospital

Pós-graduação Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

19 2 21

46,3% 4,9% 25,6%

4 1 5

9,8% 2,4% 6,1%

1 1 2

2,4% 2,4% 2,4%

5 5 10

12,2% 12,2% 12,2%

5 6 11

12,2% 14,6% 13,4%

7 10 17

17,1% 24,4% 20,7%

0 16 16

0,0% 39,0% 19,5%

41 41 82

100,0% 100,0% 100,0%
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Crosstab

Total

6) Escolaridade Fundamental incompleto Count

% within 11) Hospital

Fundamental completo Count

% within 11) Hospital

Médio incompleto Count

% within 11) Hospital

Médio completo Count

% within 11) Hospital

Superior incompleto Count

% within 11) Hospital

Superior completo Count

% within 11) Hospital

Pós-graduação Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

21

25,6%

5

6,1%

2

2,4%

10

12,2%

11

13,4%

17

20,7%

16

19,5%

82

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

32,182a 6 ,000 ,000

40,635 6 ,000 ,000

36,475 ,000

28,813b 1 ,000 ,000 ,000 ,000

82

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,000

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 11) Hospital
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Crosstab

11) Hospital

Hospital 1 Hospital 2

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

% within 11) Hospital

Count

% within 11) Hospital

Médio completo ou maior Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

19 2 21

46,3% 4,9% 25,6%

5 2 7

12,2% 4,9% 8,5%

17 37 54

41,5% 90,2% 65,9%

41 41 82

100,0% 100,0% 100,0%

Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

% within 11) Hospital

Count

% within 11) Hospital

Médio completo ou maior Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

21

25,6%

7

8,5%

54

65,9%

82

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

22,455a 2 ,000 ,000

24,819 2 ,000 ,000

23,584 ,000

21,910b 1 ,000 ,000 ,000 ,000

82

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,000

a. 

b. 
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6) Escolaridade (2 cat) * 11) Hospital

Crosstab

11) Hospital

Hospital 1 Hospital 2

6) Escolaridade (2 cat) Count

% within 11) Hospital

Médio completo ou maior Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

24 4 28

58,5% 9,8% 34,1%

17 37 54

41,5% 90,2% 65,9%

41 41 82

100,0% 100,0% 100,0%

Crosstab

Total

6) Escolaridade (2 cat) Count

% within 11) Hospital

Médio completo ou maior Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

28

34,1%

54

65,9%

82

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

21,693a 1 ,000 ,000 ,000

19,578 1 ,000

23,437 1 ,000 ,000 ,000

,000 ,000

21,429c 1 ,000 ,000 ,000 ,000

82

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,000
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a. 

b. 

c. 

7) Cidade - Estado * 11) Hospital

Crosstab

11) Hospital

Hospital 1 Hospital 2

7) Cidade - Estado São Paulo (SP) Count

% within 11) Hospital

Interior (SP) Count

% within 11) Hospital

Região Sul Count

% within 11) Hospital

Região Sudeste Count

% within 11) Hospital

Região Nordeste Count

% within 11) Hospital

Região Centro-Oeste Count

% within 11) Hospital

Região Norte Count

% within 11) Hospital

Outros países Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

0 25 25

0,0% 61,0% 30,5%

25 7 32

61,0% 17,1% 39,0%

1 1 2

2,4% 2,4% 2,4%

5 3 8

12,2% 7,3% 9,8%

0 2 2

0,0% 4,9% 2,4%

9 2 11

22,0% 4,9% 13,4%

1 0 1

2,4% 0,0% 1,2%

0 1 1

0,0% 2,4% 1,2%

41 41 82

100,0% 100,0% 100,0%

Page 17



Crosstab

Total

7) Cidade - Estado São Paulo (SP) Count

% within 11) Hospital

Interior (SP) Count

% within 11) Hospital

Região Sul Count

% within 11) Hospital

Região Sudeste Count

% within 11) Hospital

Região Nordeste Count

% within 11) Hospital

Região Centro-Oeste Count

% within 11) Hospital

Região Norte Count

% within 11) Hospital

Outros países Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

25

30,5%

32

39,0%

2

2,4%

8

9,8%

2

2,4%

11

13,4%

1

1,2%

1

1,2%

82

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

44,080a 7 ,000 ,000

56,267 7 ,000 ,000

49,999 ,000

8,869b 1 ,003 ,003 ,001 ,001

82

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,001

a. 

b. 

7) Localidade * 11) Hospital
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Crosstab

11) Hospital

TotalHospital 1 Hospital 2

7) Localidade São Paulo Count

% within 11) Hospital

Interior (SP) Count

% within 11) Hospital

Outro Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

0 25 25

0,0% 61,0% 30,5%

25 7 32

61,0% 17,1% 39,0%

16 9 25

39,0% 22,0% 30,5%

41 41 82

100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

37,085a 2 ,000 ,000

47,385 2 ,000 ,000

43,294 ,000

20,230b 1 ,000 ,000 ,000 ,000

82

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,000

a. 

b. 

8) Reside em area urbana/rural * 11) Hospital

Crosstab

11) Hospital

TotalHospital 1 Hospital 2

Urbana Count

% within 11) Hospital

Rural Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

36 41 77

87,8% 100,0% 93,9%

5 0 5

12,2% 0,0% 6,1%

41 41 82

100,0% 100,0% 100,0%

Page 19



Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

5,325a 1 ,021 ,055 ,027

3,408 1 ,065

7,256 1 ,007 ,055 ,027

,055 ,027

5,260c 1 ,022 ,055 ,027 ,027

82

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,027

a. 

b. 

c. 

9) Renda familiar mensal (salários mínimos ref. SM 2017 = 937 reais)
 * 11) Hospital
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Crosstab

11) Hospital

TotalHospital 1 Hospital 2

> 1/2 - 1 Count

% within 11) Hospital

> 1 - 2 Count

% within 11) Hospital

> 2 - 3 Count

% within 11) Hospital

> 3 - 5 Count

% within 11) Hospital

> 5 - 7 Count

% within 11) Hospital

> 7 - 10 Count

% within 11) Hospital

> 10 - 25 Count

% within 11) Hospital

> 25 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

3 2 5

7,3% 5,4% 6,4%

10 1 11

24,4% 2,7% 14,1%

10 2 12

24,4% 5,4% 15,4%

9 0 9

22,0% 0,0% 11,5%

4 2 6

9,8% 5,4% 7,7%

1 0 1

2,4% 0,0% 1,3%

4 9 13

9,8% 24,3% 16,7%

0 21 21

0,0% 56,8% 26,9%

41 37 78

100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

46,404a 7 ,000 ,000

59,994 7 ,000 ,000

51,896 ,000

34,049b 1 ,000 ,000 ,000 ,000

78

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,000

a. 

b. 
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10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) * 11) Hospital

Crosstab

11) Hospital

TotalHospital 1 Hospital 2

Até 1/2 Count

% within 11) Hospital

> 1/2 - 1 Count

% within 11) Hospital

> 1 - 2 Count

% within 11) Hospital

> 2 - 3 Count

% within 11) Hospital

> 3 - 5 Count

% within 11) Hospital

> 5 - 7 Count

% within 11) Hospital

> 7 - 10 Count

% within 11) Hospital

> 10 - 25 Count

% within 11) Hospital

> 25 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

5 0 5

12,2% 0,0% 6,4%

12 4 16

29,3% 10,8% 20,5%

18 1 19

43,9% 2,7% 24,4%

3 1 4

7,3% 2,7% 5,1%

1 2 3

2,4% 5,4% 3,8%

1 1 2

2,4% 2,7% 2,6%

0 3 3

0,0% 8,1% 3,8%

1 16 17

2,4% 43,2% 21,8%

0 9 9

0,0% 24,3% 11,5%

41 37 78

100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

50,707a 8 ,000 ,000

63,399 8 ,000 ,000

54,321 ,000

44,682b 1 ,000 ,000 ,000 ,000

78

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,000
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a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 11)
 Hospital

Crosstab

11) Hospital

Hospital 1 Hospital 2

Até 1 SM Count

% within 11) Hospital

> 1SM - 2 SM Count

% within 11) Hospital

> 2 SM - 5 SM Count

% within 11) Hospital

> 5 SM Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

17 4 21

41,5% 10,8% 26,9%

18 1 19

43,9% 2,7% 24,4%

4 3 7

9,8% 8,1% 9,0%

2 29 31

4,9% 78,4% 39,7%

41 37 78

100,0% 100,0% 100,0%

Crosstab

Total

Até 1 SM Count

% within 11) Hospital

> 1SM - 2 SM Count

% within 11) Hospital

> 2 SM - 5 SM Count

% within 11) Hospital

> 5 SM Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

21

26,9%

19

24,4%

7

9,0%

31

39,7%

78

100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

46,835a 3 ,000 ,000

55,248 3 ,000 ,000

52,077 ,000

37,882b 1 ,000 ,000 ,000 ,000

78

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,000

a. 

b. 

10) Número de moradores no domicílio * 11) Hospital

Crosstab

11) Hospital

TotalHospital 1 Hospital 2

1 Count

% within 11) Hospital

2 Count

% within 11) Hospital

3 Count

% within 11) Hospital

4 Count

% within 11) Hospital

5 Count

% within 11) Hospital

6 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

5 10 15

12,2% 24,4% 18,3%

13 18 31

31,7% 43,9% 37,8%

12 8 20

29,3% 19,5% 24,4%

7 5 12

17,1% 12,2% 14,6%

2 0 2

4,9% 0,0% 2,4%

2 0 2

4,9% 0,0% 2,4%

41 41 82

100,0% 100,0% 100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

7,606a 5 ,179 ,161

9,194 5 ,102 ,143

6,811 ,194

6,520b 1 ,011 ,013 ,006 ,003

82

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,003

a. 

b. 

11.1) Sistema de financiamento do tratamento * 11) Hospital

Crosstab

11) Hospital

Hospital 1 Hospital 2

SUS Count

% within 11) Hospital

Particular Count

% within 11) Hospital

Plano / Convênio Count

% within 11) Hospital

Filantropia e similares Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

41 0 41

100,0% 0,0% 50,0%

0 5 5

0,0% 12,2% 6,1%

0 33 33

0,0% 80,5% 40,2%

0 3 3

0,0% 7,3% 3,7%

41 41 82

100,0% 100,0% 100,0%
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Crosstab

Total

SUS Count

% within 11) Hospital

Particular Count

% within 11) Hospital

Plano / Convênio Count

% within 11) Hospital

Filantropia e similares Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

41

50,0%

5

6,1%

33

40,2%

3

3,7%

82

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

82,000a 3 ,000 ,000

113,676 3 ,000 ,000

101,946 ,000

73,553b 1 ,000 ,000 ,000 ,000

82

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,000

a. 

b. 

12) Tempo na instituição pela doença/mal atual * 11) Hospital
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Crosstab

11) Hospital

Hospital 1 Hospital 2

Primeiro dia Count

% within 11) Hospital

> 0 - 15 dias Count

% within 11) Hospital

> 15 dias - 1 mes Count

% within 11) Hospital

> 1 mes - 3 meses Count

% within 11) Hospital

> 3 meses - 6 meses Count

% within 11) Hospital

> 6 meses - 1 ano Count

% within 11) Hospital

>1 ano - 2 anos Count

% within 11) Hospital

> 2 anos - 3 anos Count

% within 11) Hospital

> 3 anos - 5 anos Count

% within 11) Hospital

> 5 anos Count

% within 11) Hospital

Sempre frequentou Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

4 4 8

9,8% 9,8% 9,8%

1 10 11

2,4% 24,4% 13,4%

1 4 5

2,4% 9,8% 6,1%

9 2 11

22,0% 4,9% 13,4%

6 7 13

14,6% 17,1% 15,9%

3 1 4

7,3% 2,4% 4,9%

5 3 8

12,2% 7,3% 9,8%

1 2 3

2,4% 4,9% 3,7%

5 2 7

12,2% 4,9% 8,5%

6 3 9

14,6% 7,3% 11,0%

0 3 3

0,0% 7,3% 3,7%

41 41 82

100,0% 100,0% 100,0%
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Crosstab

Total

Primeiro dia Count

% within 11) Hospital

> 0 - 15 dias Count

% within 11) Hospital

> 15 dias - 1 mes Count

% within 11) Hospital

> 1 mes - 3 meses Count

% within 11) Hospital

> 3 meses - 6 meses Count

% within 11) Hospital

> 6 meses - 1 ano Count

% within 11) Hospital

>1 ano - 2 anos Count

% within 11) Hospital

> 2 anos - 3 anos Count

% within 11) Hospital

> 3 anos - 5 anos Count

% within 11) Hospital

> 5 anos Count

% within 11) Hospital

Sempre frequentou Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

8

9,8%

11

13,4%

5

6,1%

11

13,4%

13

15,9%

4

4,9%

8

9,8%

3

3,7%

7

8,5%

9

11,0%

3

3,7%

82

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

20,814a 10 ,022 ,014

23,768 10 ,008 ,020

20,454 ,014

1,897b 1 ,168 ,181 ,090 ,011

82
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,011

a. 

b. 

12) Tempo na instituição pela doença/mal atual (categorizado) * 11) 
Hospital

Crosstab

11) Hospital

Hospital 1 Hospital 2

Até 30 dias Count

% within 11) Hospital

> 30 dia até 6 meses Count

% within 11) Hospital

Mais do que 6 meses Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

6 18 24

14,6% 43,9% 29,3%

15 9 24

36,6% 22,0% 29,3%

20 14 34

48,8% 34,1% 41,5%

41 41 82

100,0% 100,0% 100,0%

Crosstab

Total

Até 30 dias Count

% within 11) Hospital

> 30 dia até 6 meses Count

% within 11) Hospital

Mais do que 6 meses Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

24

29,3%

24

29,3%

34

41,5%

82

100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

8,559a 2 ,014 ,016

8,859 2 ,012 ,014

8,538 ,016

5,637b 1 ,018 ,024 ,012 ,006

82

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,006

a. 

b. 

13) Tem diagnóstico * 11) Hospital

Crosstab

11) Hospital

TotalHospital 1 Hospital 2

13) Tem diagnóstico Sim Count

% within 11) Hospital

Não Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

40 41 81

97,6% 100,0% 98,8%

1 0 1

2,4% 0,0% 1,2%

41 41 82

100,0% 100,0% 100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

1,012a 1 ,314 1,000 ,500

,000 1 1,000

1,399 1 ,237 1,000 ,500

1,000 ,500

1,000c 1 ,317 1,000 ,500 ,500

82

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,500

a. 

b. 

c. 

13) Sabe o diagnóstico * 11) Hospital

Crosstab

11) Hospital

TotalHospital 1 Hospital 2

13) Sabe o diagnóstico Sim Count

% within 11) Hospital

Não Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

41 40 81

100,0% 97,6% 98,8%

0 1 1

0,0% 2,4% 1,2%

41 41 82

100,0% 100,0% 100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

1,012a 1 ,314 1,000 ,500

,000 1 1,000

1,399 1 ,237 1,000 ,500

1,000 ,500

1,000c 1 ,317 1,000 ,500 ,500

82

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,500

a. 

b. 

c. 

13.1 e 13.2) Qual é o diagnóstico * 11) Hospital
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Crosstab

11) Hospital

TotalHospital 1 Hospital 2

0, Count

% within 11) Hospital

1  e 2 Count

% within 11) Hospital

1 e 2 Count

% within 11) Hospital

1, Count

% within 11) Hospital

10, Count

% within 11) Hospital

12, Count

% within 11) Hospital

13, Count

% within 11) Hospital

14, Count

% within 11) Hospital

2 e 9 Count

% within 11) Hospital

2, Count

% within 11) Hospital

4 e 2 Count

% within 11) Hospital

4, Count

% within 11) Hospital

5, Count

% within 11) Hospital

6 e 10 Count

% within 11) Hospital

6 e 2 Count

% within 11) Hospital

6, Count

% within 11) Hospital

7, Count

% within 11) Hospital

8, Count

% within 11) Hospital

8, 1 e 9 Count

% within 11) Hospital

0 2 2

0,0% 4,9% 2,4%

0 1 1

0,0% 2,4% 1,2%

2 0 2

4,9% 0,0% 2,4%

25 4 29

61,0% 9,8% 35,4%

0 1 1

0,0% 2,4% 1,2%

0 1 1

0,0% 2,4% 1,2%

0 6 6

0,0% 14,6% 7,3%

0 1 1

0,0% 2,4% 1,2%

0 2 2

0,0% 4,9% 2,4%

0 6 6

0,0% 14,6% 7,3%

0 1 1

0,0% 2,4% 1,2%

1 0 1

2,4% 0,0% 1,2%

1 0 1

2,4% 0,0% 1,2%

0 1 1

0,0% 2,4% 1,2%

1 1 2

2,4% 2,4% 2,4%

5 6 11

12,2% 14,6% 13,4%

6 4 10

14,6% 9,8% 12,2%

0 2 2

0,0% 4,9% 2,4%

0 1 1

0,0% 2,4% 1,2%

0 1 1
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Crosstab

11) Hospital

TotalHospital 1 Hospital 2

9, Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

0 1 1

0,0% 2,4% 1,2%

41 41 82

100,0% 100,0% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

45,698a 19 ,001 ,000

59,016 19 ,000 ,000

45,019 ,000

82

a. 

13) Diagnóstico * 11) Hospital

Crosstab

11) Hospital

Hospital 1 Hospital 2

13) Diagnóstico Tumores sólidos Count

% within 11) Hospital

Count

% within 11) Hospital

Não sabe Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

41 34 75

100,0% 82,9% 91,5%

0 6 6

0,0% 14,6% 7,3%

0 1 1

0,0% 2,4% 1,2%

41 41 82

100,0% 100,0% 100,0%

Crosstab

Total

13) Diagnóstico Tumores sólidos Count

% within 11) Hospital

Count

% within 11) Hospital

Não sabe Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

75

91,5%

6

7,3%

1

1,2%

82

100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

7,653a 2 ,022 ,012

10,358 2 ,006 ,012

7,655 ,012

6,857b 1 ,009 ,012 ,006 ,006

82

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,006

a. 

b. 

15) Procedimento do estudo * 11) Hospital

Crosstab

11) Hospital

Hospital 1 Hospital 2

Tomografia Count

% within 11) Hospital

Quimioterapia Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

25 25 50

61,0% 61,0% 61,0%

16 16 32

39,0% 39,0% 39,0%

41 41 82

100,0% 100,0% 100,0%

Crosstab

Total

Tomografia Count

% within 11) Hospital

Quimioterapia Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

50

61,0%

32

39,0%

82

100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,000a 1 1,000 1,000 ,589

,000 1 1,000

,000 1 1,000 1,000 ,589

1,000 ,589

,000c 1 1,000 1,000 ,589 ,179

82

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,179

a. 

b. 

c. 

     

   

 

 

 

 EXAMINE VARIABLES=@3Idade BY HOSPITAL 

  /PLOT BOXPLOT HISTOGRAM 

  /COMPARE GROUPS 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL.

Explore

11) Hospital
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Case Processing Summary

11) Hospital

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

3) Idade Hospital 1

Hospital 2

41 100,0% 0 0,0% 41 100,0%

41 100,0% 0 0,0% 41 100,0%

Descriptives

11) Hospital Statistic Std. Error

3) Idade Hospital 1 Mean

Lower Bound

Upper Bound

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Hospital 2 Mean

Lower Bound

Upper Bound

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

59,46 1,389

56,66

62,27

59,78

60,00

79,155

8,897

29

77

48

11

-,877 ,369

2,295 ,724

58,95 2,599

53,70

64,20

59,36

60,00

276,948

16,642

18

88

70

28

-,445 ,369

-,588 ,724

3) Idade

Histograms
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3) Idade

807060504030
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Histogram

for HOSPITAL= Hospital 1



Mean = 59,46

Std. Dev. = 8,897

N = 41
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3) Idade

80604020

F
re

q
u

en
cy
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6
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2

0

Histogram

for HOSPITAL= Hospital 2



Mean = 58,95

Std. Dev. = 16,642

N = 41
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11) Hospital

Hospital 2Hospital 1

3)
 Id

ad
e

100

80

60

40

20

0

53

     

   

 T-TEST GROUPS=HOSPITAL(0 1) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=@3Idade 

  /CRITERIA=CI(.95).

T-Test

Group Statistics

11) Hospital N Mean Std. Deviation

3) Idade Hospital 1

Hospital 2

41 59,46 8,897 1,389

41 58,95 16,642 2,599
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Independent Samples Test

F Sig. t df

3) Idade 19,242 ,000 ,174 80 ,862

,174 61,138 ,863

Independent Samples Test

t-test for Equality of Means

Sig. (2-tailed)

3) Idade ,862 ,512 2,947 -5,353

,863 ,512 2,947 -5,381

Independent Samples Test

t-test for Equality of Means

Lower Upper

3) Idade -5,353 6,377

-5,381 6,405
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  FREQUENCIES VARIABLES= 

Resposta_13 

Resposta_18 

Resposta_18_cat 

Resposta_19 

Resposta_19_cat 

@19.1Nocasonegativoporquê 

Resposta_20 

Resposta_20_cat 

Resposta_20_1 

Resposta_20_2 

Resposta_21 

Resposta_21_cat 

Resposta_23 

Resposta_23_cat 

@23.1Casonãosesintaàvontademotivos 

Resposta_23_2 

Resposta_24 

Resposta_24_1 

Resposta_24_2 

Resposta_24_3 

Resposta_24_4 

Resposta_24_5 

@25Principalopçãodentreasdoitemanterior 

Resposta_26 

Resposta_27 

Resposta_27_cat 

@27.1Porquenãoleu 

@27.2Principalopçãodentreasdoitemanterior 

Resposta_27_3 

Resposta_27_4 

Resposta_27_5 

Resposta_27_6 

Resposta_27_8 

Resposta_28 

Resposta_29 

Resposta_29_cat 

Resposta_30 

Resposta_30_cat 

Resposta_31 

Resposta_32 

Resposta_32_cat 

@32.1Porquenãotevetempo 
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@32.2Principalopçãodentreasdoitemanterior 

Resposta_33 

Resposta_33_cat 

Resposta_34 

Resposta_34_cat 

Resposta_35 

Resposta_35_cat 

Resposta_36 

Resposta_36_cat 

  /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

Statistics

N Valid

Missing

82 81 81 82 82 82

0 1 1 0 0 0

Statistics

N Valid

Missing

82 82 81 6 6 82

0 0 1 76 76 0

Statistics

N Valid

Missing

82 82 82 82 82 82

0 0 0 0 0 0
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Statistics

N Valid

Missing

82 82 80 80 80 80

0 0 2 2 2 2

Statistics

N Valid

Missing

80 80 82 81 81 81

2 2 0 1 1 1

Statistics

N Valid

Missing

81 82 82 24 24 26

1 0 0 58 58 56

Statistics

N Valid

Missing

26 24 24 81 79 79

56 58 58 1 3 3
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Statistics

N Valid

Missing

79 80 80 80 81 81

3 2 2 2 1 1

Statistics

N Valid

Missing

81 82 82 80 80 80

1 0 0 2 2 2

Statistics

N Valid

Missing

80 80 80 80 80 80

2 2 2 2 2 2

Statistics

N Valid

Missing

80

2

Frequency Table
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13) Tem diagnóstico

Frequency Percent Valid Percent

Valid Sim

Não

Total

81 98,8 98,8 98,8

1 1,2 1,2 100,0

82 100,0 100,0

18) Há riscos no procedimento? Quais?

Frequency Percent Valid Percent

Valid

Total

Missing Ign

Total

15 18,3 18,5 18,5

15 18,3 18,5 37,0

4 4,9 4,9 42,0

47 57,3 58,0 100,0

81 98,8 100,0

1 1,2

82 100,0

18) Soube elencar ao menos um risco?

Frequency Percent Valid Percent

Valid Não

Sim

Total

Missing System

Total

34 41,5 42,0 42,0

47 57,3 58,0 100,0

81 98,8 100,0

1 1,2

82 100,0

19) Gosta de saber informações sobre doença/procedimentos

Frequency Percent Valid Percent

Valid Sim

Não

Mais ou menos

Tanto faz

Total

66 80,5 80,5 80,5

13 15,9 15,9 96,3

1 1,2 1,2 97,6

2 2,4 2,4 100,0

82 100,0 100,0
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19) Gosta de saber informações sobre doença/procedimentos

Frequency Percent Valid Percent

Valid Sim

Não

Total

66 80,5 80,5 80,5

13 15,9 15,9 96,3

3 3,7 3,7 100,0

82 100,0 100,0

19.1) No caso negativo, por quê?

Frequency Percent Valid Percent

Valid 0,

1,

2,

3 e 0

4,

5,

7,

8,

Total

6 7,3 7,3 7,3

3 3,7 3,7 11,0

1 1,2 1,2 12,2

1 1,2 1,2 13,4

1 1,2 1,2 14,6

1 1,2 1,2 15,9

66 80,5 80,5 96,3

3 3,7 3,7 100,0

82 100,0 100,0

20) Teve dúvidas sobre o procedimento indicado

Frequency Percent Valid Percent

Valid Sim

Não

Total

6 7,3 7,3 7,3

75 91,5 91,5 98,8

1 1,2 1,2 100,0

82 100,0 100,0

20) Teve dúvida sobre o procedimento indicado?

Frequency Percent Valid Percent

Valid Sim

Não

Total

Missing System

Total

6 7,3 7,4 7,4

75 91,5 92,6 100,0

81 98,8 100,0

1 1,2

82 100,0
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20.1) Foi possível tirar as dúvidas durante a consulta

Frequency Percent Valid Percent

Valid Sim

Mais ou menos

Total

Missing N/A

Total

5 6,1 83,3 83,3

1 1,2 16,7 100,0

6 7,3 100,0

76 92,7

82 100,0

20.2) Sentiu-se plenamente esclarecido

Frequency Percent Valid Percent

Valid Sim

Mais ou menos

Total

Missing N/A

Total

5 6,1 83,3 83,3

1 1,2 16,7 100,0

6 7,3 100,0

76 92,7

82 100,0

21) Está satisfeito com as informações recebidas

Frequency Percent Valid Percent

Valid Sim

Mais ou menos

Não

Total

80 97,6 97,6 97,6

1 1,2 1,2 98,8

1 1,2 1,2 100,0

82 100,0 100,0

21) Está satisfeito com as informações recebidas

Frequency Percent Valid Percent

Valid Não / Mais ou menos

Sim

Total

2 2,4 2,4 2,4

80 97,6 97,6 100,0

82 100,0 100,0

23) Sente-se à vontade para conversar com o médico sobre seu caso

Frequency Percent Valid Percent

Valid Sim

Mais ou menos

Não

Total

80 97,6 97,6 97,6

1 1,2 1,2 98,8

1 1,2 1,2 100,0

82 100,0 100,0
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23) Sente-se à vontade para conversar com o médico sobre seu caso

Frequency Percent Valid Percent

Valid Sim

Não / Mais ou menos

Total

80 97,6 97,6 97,6

2 2,4 2,4 100,0

82 100,0 100,0

23.1) Caso não se sinta à vontade, motivos

Frequency Percent Valid Percent

Valid 0,

3, 7 e 13

7, 9, 10 e 16

Total

80 97,6 97,6 97,6

1 1,2 1,2 98,8

1 1,2 1,2 100,0

82 100,0 100,0

23.2) Principal opção dentre as do item anterior

Frequency Percent Valid Percent

Valid 0

3

9

Total

80 97,6 97,6 97,6

1 1,2 1,2 98,8

1 1,2 1,2 100,0

82 100,0 100,0

24) Para quê serve o TCLE

Frequency Percent Valid Percent

Valid 0 e 1

0 e 2

0 e 3

0 e 4

0,

0, 1 e 2

0, 1 e 4

0, 1, 2 e 3

0, 1, 2, e 3

1 e 2

1 e 3

1,

2,

3,

4,

99,

15 18,3 18,3 18,3

4 4,9 4,9 23,2

2 2,4 2,4 25,6

1 1,2 1,2 26,8

19 23,2 23,2 50,0

11 13,4 13,4 63,4

2 2,4 2,4 65,9

3 3,7 3,7 69,5

1 1,2 1,2 70,7

1 1,2 1,2 72,0

1 1,2 1,2 73,2

4 4,9 4,9 78,0

10 12,2 12,2 90,2

1 1,2 1,2 91,5

5 6,1 6,1 97,6

1 1,2 1,2 98,8

1 1,2 1,2 100,0
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24) Para quê serve o TCLE

Frequency Percent Valid Percent

Total

1 1,2 1,2 100,0

82 100,0 100,0

24.A) TCLE: Serve para proteger os médicos

Frequency Percent Valid Percent

Valid Não

Sim

Total

Missing System

Total

22 26,8 27,5 27,5

58 70,7 72,5 100,0

80 97,6 100,0

2 2,4

82 100,0

24.B) TCLE: Serve para proteger os pacientes

Frequency Percent Valid Percent

Valid Não

Sim

Total

Missing System

Total

42 51,2 52,5 52,5

38 46,3 47,5 100,0

80 97,6 100,0

2 2,4

82 100,0

24.C) TCLE: Serve para dar explicações sobre o procedimento

Frequency Percent Valid Percent

Valid Não

Sim

Total

Missing System

Total

50 61,0 62,5 62,5

30 36,6 37,5 100,0

80 97,6 100,0

2 2,4

82 100,0

24.D) TCLE: Serve apenas como uma burocracia do hospital

Frequency Percent Valid Percent

Valid Não

Sim

Total

Missing System

Total

72 87,8 90,0 90,0

8 9,8 10,0 100,0

80 97,6 100,0

2 2,4

82 100,0

Page 9



24.E) TCLE: Não sei

Frequency Percent Valid Percent

Valid Não

Sim

Total

Missing System

Total

72 87,8 90,0 90,0

8 9,8 10,0 100,0

80 97,6 100,0

2 2,4

82 100,0

25) Principal opção dentre as do item anterior

Frequency Percent Valid Percent

Valid 0 e 1

0,

1,

2,

3,

4,

99,

E - Não sei

N/A

Total

1 1,2 1,2 1,2

37 45,1 45,1 46,3

15 18,3 18,3 64,6

16 19,5 19,5 84,1

4 4,9 4,9 89,0

6 7,3 7,3 96,3

1 1,2 1,2 97,6

1 1,2 1,2 98,8

1 1,2 1,2 100,0

82 100,0 100,0

26) Frase que melhor descreve o que pensa sobre o TCLE

Frequency Percent Valid Percent

Valid

Total

Missing 999

Total

46 56,1 56,8 56,8

1 1,2 1,2 58,0

11 13,4 13,6 71,6

2 2,4 2,5 74,1

17 20,7 21,0 95,1

4 4,9 4,9 100,0

81 98,8 100,0

1 1,2

82 100,0
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27) Leu o TCLE

Frequency Percent Valid Percent

Valid

Não li o termo

Total

Missing 999

Total

9 11,0 11,1 11,1

12 14,6 14,8 25,9

9 11,0 11,1 37,0

51 62,2 63,0 100,0

81 98,8 100,0

1 1,2

82 100,0

27) Leu o TCLE

Frequency Percent Valid Percent

Valid Não leu

Leu com atenção

Total

Missing System

Total

51 62,2 63,0 63,0

21 25,6 25,9 88,9

9 11,0 11,1 100,0

81 98,8 100,0

1 1,2

82 100,0
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27.1) Por que não leu?

Frequency Percent Valid Percent

Valid 1,

1, 2, 4 e 6

1, 5 e 6

10,

11,

12,

13 e 16

13,

14,

15,

18,

2 e 5

2 e 7

2,

2, 3, 4 e 5

3 e 4

4 e 5

4 e 9

5 e 6

5 e17

5,

5, 18 e 19

6 e 8

6,

7 e 13

7,

N/A

Total

1 1,2 1,2 1,2

1 1,2 1,2 2,4

1 1,2 1,2 3,7

1 1,2 1,2 4,9

20 24,4 24,4 29,3

1 1,2 1,2 30,5

1 1,2 1,2 31,7

2 2,4 2,4 34,1

2 2,4 2,4 36,6

1 1,2 1,2 37,8

1 1,2 1,2 39,0

2 2,4 2,4 41,5

1 1,2 1,2 42,7

7 8,5 8,5 51,2

1 1,2 1,2 52,4

1 1,2 1,2 53,7

1 1,2 1,2 54,9

1 1,2 1,2 56,1

2 2,4 2,4 58,5

1 1,2 1,2 59,8

9 11,0 11,0 70,7

1 1,2 1,2 72,0

1 1,2 1,2 73,2

18 22,0 22,0 95,1

1 1,2 1,2 96,3

2 2,4 2,4 98,8

1 1,2 1,2 100,0

82 100,0 100,0
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27.2) Principal opção dentre as do item anterior

Frequency Percent Valid Percent

Valid 1,

10,

11,

12,

13 e 16

13,

14,

15,

18,

19,

2,

3,

4 e 9

4,

5,

6,

7 e 13

7,

N/A

Total

1 1,2 1,2 1,2

1 1,2 1,2 2,4

20 24,4 24,4 26,8

1 1,2 1,2 28,0

1 1,2 1,2 29,3

2 2,4 2,4 31,7

2 2,4 2,4 34,1

1 1,2 1,2 35,4

1 1,2 1,2 36,6

1 1,2 1,2 37,8

9 11,0 11,0 48,8

1 1,2 1,2 50,0

1 1,2 1,2 51,2

1 1,2 1,2 52,4

12 14,6 14,6 67,1

22 26,8 26,8 93,9

1 1,2 1,2 95,1

3 3,7 3,7 98,8

1 1,2 1,2 100,0

82 100,0 100,0

27.3) Tamanho da letra do TCLE

Frequency Percent Valid Percent

Valid

Não sei

Total

Missing N/A

Total

5 6,1 20,8 20,8

12 14,6 50,0 70,8

6 7,3 25,0 95,8

1 1,2 4,2 100,0

24 29,3 100,0

58 70,7

82 100,0
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27.4) Quantidade de informação no TCLE

Frequency Percent Valid Percent

Valid Há informação suficiente

Há pouca informação

Há informação demais

Não sei

Total

Missing N/A

Total

18 22,0 75,0 75,0

1 1,2 4,2 79,2

3 3,7 12,5 91,7

2 2,4 8,3 100,0

24 29,3 100,0

58 70,7

82 100,0

27.5) Compreensão do TCLE

Frequency Percent Valid Percent

Valid

Não sei

Total

Missing N/A

Total

17 20,7 65,4 65,4

6 7,3 23,1 88,5

3 3,7 11,5 100,0

26 31,7 100,0

56 68,3

82 100,0

27.6) Nível de dificuldade de compreensão do texto do TCLE

Frequency Percent Valid Percent

Valid Fácil de entender

Não sei

Total

Missing N/A

Total

17 20,7 70,8 70,8

6 7,3 25,0 95,8

1 1,2 4,2 100,0

24 29,3 100,0

58 70,7

82 100,0

27.8) Principal opção dentre as do item anterior

Frequency Percent Valid Percent

Valid A

B

E

Total

Missing N/A

Total

18 22,0 75,0 75,0

5 6,1 20,8 95,8

1 1,2 4,2 100,0

24 29,3 100,0

58 70,7

82 100,0
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28) Obrigatoriedade de assinar o TCLE

Frequency Percent Valid Percent

Valid

Não sei

Total

Missing N/A

Total

18 22,0 22,2 22,2

50 61,0 61,7 84,0

13 15,9 16,0 100,0

81 98,8 100,0

1 1,2

82 100,0

29) Possibilidade de modificar o texto do TCLE

Frequency Percent Valid Percent

Valid É possível modificar

Não é possível modificar

Não sei

Total

Missing N/A

Não respondeu

Total

Total

7 8,5 8,9 8,9

41 50,0 51,9 60,8

30 36,6 38,0 98,7

1 1,2 1,3 100,0

79 96,3 100,0

1 1,2

2 2,4

3 3,7

82 100,0

29) Possibilidade de modificar o texto do TCLE

Frequency Percent Valid Percent

Valid É possível modificar

Não é possível modificar

Não sei / Não precisa

Total

Missing System

Total

7 8,5 8,9 8,9

41 50,0 51,9 60,8

31 37,8 39,2 100,0

79 96,3 100,0

3 3,7

82 100,0

Page 15



30) Quem entregou o TCLE

Frequency Percent Valid Percent

Valid O(a) médico(a)

Um(a) enfermeiro(a)

Não lembro

Total

Missing N/A

Total

Total

25 30,5 31,3 31,3

7 8,5 8,8 40,0

5 6,1 6,3 46,3

36 43,9 45,0 91,3

1 1,2 1,3 92,5

6 7,3 7,5 100,0

80 97,6 100,0

1 1,2

1 1,2

2 2,4

82 100,0

30) Quem entregou o TCLE

Frequency Percent Valid Percent

Valid

Não sei

Total

Missing System

Total

37 45,1 46,3 46,3

36 43,9 45,0 91,3

7 8,5 8,8 100,0

80 97,6 100,0

2 2,4

82 100,0
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31) Em qual momento o TCLE foi entregue

Frequency Percent Valid Percent

Valid

Não sei

Total

Missing N/A

System

Total

Total

18 22,0 22,5 22,5

25 30,5 31,3 53,8

16 19,5 20,0 73,8

14 17,1 17,5 91,3

5 6,1 6,3 97,5

1 1,2 1,3 98,8

1 1,2 1,3 100,0

80 97,6 100,0

1 1,2

1 1,2

2 2,4

82 100,0

32) Teve tempo para ler o TCLE atentamente

Frequency Percent Valid Percent

Valid Sim

Mais ou menos

Não

Total

Missing N/A

Total

46 56,1 56,8 56,8

7 8,5 8,6 65,4

27 32,9 33,3 98,8

1 1,2 1,2 100,0

81 98,8 100,0

1 1,2

82 100,0
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32) Teve tempo para ler o TCLE atentamente

Frequency Percent Valid Percent

Valid Sim

Mais ou menos

Total

Missing System

Total

46 56,1 56,8 56,8

7 8,5 8,6 65,4

28 34,1 34,6 100,0

81 98,8 100,0

1 1,2

82 100,0

32.1) Por que não teve tempo?

Frequency Percent Valid Percent

Valid 0 e 14

0 e 2

0,

0, 2 e 4

0, 2, 4 e 12

0, 4, 10, 11 e 12

1 e 7

1, 2, 3 e 4

10 e 6

11,

12 e 13

15,

16,

2 e 4

2,

2, 3 e 4

3,

4,

5,

6,

7,

8,

9,

N/A

Total

1 1,2 1,2 1,2

1 1,2 1,2 2,4

3 3,7 3,7 6,1

1 1,2 1,2 7,3

1 1,2 1,2 8,5

1 1,2 1,2 9,8

1 1,2 1,2 11,0

1 1,2 1,2 12,2

1 1,2 1,2 13,4

1 1,2 1,2 14,6

1 1,2 1,2 15,9

1 1,2 1,2 17,1

1 1,2 1,2 18,3

1 1,2 1,2 19,5

3 3,7 3,7 23,2

1 1,2 1,2 24,4

6 7,3 7,3 31,7

2 2,4 2,4 34,1

43 52,4 52,4 86,6

2 2,4 2,4 89,0

2 2,4 2,4 91,5

5 6,1 6,1 97,6

1 1,2 1,2 98,8

1 1,2 1,2 100,0

82 100,0 100,0
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32.2) Principal opção dentre as do item anterior

Frequency Percent Valid Percent

Valid 0,

0, 4, 10, 11 e 12

1 e 7

10 e 6

11,

12 e 13

15,

16,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

8,

9,

N/A

Total

5 6,1 6,1 6,1

1 1,2 1,2 7,3

1 1,2 1,2 8,5

1 1,2 1,2 9,8

1 1,2 1,2 11,0

1 1,2 1,2 12,2

1 1,2 1,2 13,4

1 1,2 1,2 14,6

6 7,3 7,3 22,0

5 6,1 6,1 28,0

4 4,9 4,9 32,9

44 53,7 53,7 86,6

2 2,4 2,4 89,0

2 2,4 2,4 91,5

5 6,1 6,1 97,6

1 1,2 1,2 98,8

1 1,2 1,2 100,0

82 100,0 100,0

33) Solicitação de leitura do TCLE

Frequency Percent Valid Percent

Valid Sim

Não

Não sei

Total

Missing N/A

Não respondeu

Total

Total

28 34,1 35,0 35,0

47 57,3 58,8 93,8

5 6,1 6,3 100,0

80 97,6 100,0

1 1,2

1 1,2

2 2,4

82 100,0

33) Solicitação de leitura do TCLE

Frequency Percent Valid Percent

Valid Sim

Não / Não sei

Total

Missing System

Total

28 34,1 35,0 35,0

52 63,4 65,0 100,0

80 97,6 100,0

2 2,4

82 100,0
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34) Explicitação de que poderia tirar dúvidas com quem entregou TCLE

Frequency Percent Valid Percent

Valid Sim

Não

Não sei

Total

Missing N/A

Não respondeu

Total

Total

41 50,0 51,3 51,3

35 42,7 43,8 95,0

4 4,9 5,0 100,0

80 97,6 100,0

1 1,2

1 1,2

2 2,4

82 100,0

34) Explicitação de que poderia tirar dúvidas com quem entregou TCLE

Frequency Percent Valid Percent

Valid Sim

Não / Não sei

Total

Missing System

Total

41 50,0 51,3 51,3

39 47,6 48,8 100,0

80 97,6 100,0

2 2,4

82 100,0

35) Recebeu via/cópia do TCLE para levar consigo

Frequency Percent Valid Percent

Valid Sim

Não

Não lembro

Total

Missing N/A

Não respondeu

Total

Total

20 24,4 25,0 25,0

51 62,2 63,8 88,8

9 11,0 11,3 100,0

80 97,6 100,0

1 1,2

1 1,2

2 2,4

82 100,0

35) Recebeu via/cópia do TCLE para levar consigo

Frequency Percent Valid Percent

Valid Sim

Não / Não lembro

Total

Missing System

Total

20 24,4 25,0 25,0

60 73,2 75,0 100,0

80 97,6 100,0

2 2,4

82 100,0
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36) Gosta/Gostaria de receber via/cópia para levar consigo

Frequency Percent Valid Percent

Valid Sim

Não

Total

Missing N/A

Não respondeu

Total

Total

49 59,8 61,3 61,3

30 36,6 37,5 98,8

1 1,2 1,3 100,0

80 97,6 100,0

1 1,2

1 1,2

2 2,4

82 100,0

36) Gosta/Gostaria de receber via/cópia para levar consigo

Frequency Percent Valid Percent

Valid Sim

Não / Tanto faz

Total

Missing System

Total

49 59,8 61,3 61,3

31 37,8 38,8 100,0

80 97,6 100,0

2 2,4

82 100,0
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  CROSSTABS 

  /TABLES=HOSPITAL BY 

Resposta_18 

Resposta_18_cat 

Resposta_19 

Resposta_19_cat 

Resposta_20 

Resposta_20_cat 

Resposta_20_1 

Resposta_20_2 

Resposta_21 

Resposta_21_cat 

Resposta_23 

Resposta_23_cat 

Resposta_24_1 

Resposta_24_2 

Resposta_24_3 

Resposta_24_4 

Resposta_24_5 

Resposta_26 

Resposta_27 

Resposta_27_cat 

Resposta_27_3 

Resposta_27_4 

Resposta_27_5 

Resposta_27_6 

Resposta_28 

Resposta_29 

Resposta_29_cat 

Resposta_30 

Resposta_30_cat 

Resposta_31 

Resposta_32 

Resposta_32_cat 

Resposta_33 

Resposta_33_cat 

Resposta_34 

Resposta_34_cat 

Resposta_35 

Resposta_35_cat 

Resposta_36 

Resposta_36_cat 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 
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  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL 

  /METHOD=EXACT TIMER(5).

Crosstabs

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

81 98,8% 1 1,2% 82 100,0%

81 98,8% 1 1,2% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

81 98,8% 1 1,2% 82 100,0%

6 7,3% 76 92,7% 82 100,0%

6 7,3% 76 92,7% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%
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Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

81 98,8% 1 1,2% 82 100,0%

81 98,8% 1 1,2% 82 100,0%

81 98,8% 1 1,2% 82 100,0%

24 29,3% 58 70,7% 82 100,0%

24 29,3% 58 70,7% 82 100,0%

26 31,7% 56 68,3% 82 100,0%

24 29,3% 58 70,7% 82 100,0%

81 98,8% 1 1,2% 82 100,0%

79 96,3% 3 3,7% 82 100,0%

79 96,3% 3 3,7% 82 100,0%
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Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

79 96,3% 3 3,7% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

81 98,8% 1 1,2% 82 100,0%

81 98,8% 1 1,2% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

11) Hospital * 18) Há riscos no procedimento? Quais?
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Crosstab

18) Há riscos no procedimento? Quais?

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

5 10 4 21

12,5% 25,0% 10,0% 52,5%

10 5 0 26

24,4% 12,2% 0,0% 63,4%

15 15 4 47

18,5% 18,5% 4,9% 58,0%

Crosstab

...

Total

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

21 40

52,5% 100,0%

26 41

63,4% 100,0%

47 81

58,0% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

7,854a 3 ,049 ,043

9,464 3 ,024 ,032

7,462 ,046

,000b 1 ,998 1,000 ,535 ,071

81
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,071

a. 

b. 

11) Hospital * 18) Soube elencar ao menos um risco?

Crosstab

TotalNão Sim

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

19 21 40

47,5% 52,5% 100,0%

15 26 41

36,6% 63,4% 100,0%

34 47 81

42,0% 58,0% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,990a 1 ,320 ,372 ,221

,593 1 ,441

,992 1 ,319 ,372 ,221

,372 ,221

,978c 1 ,323 ,372 ,221 ,110

81

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,110
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a. 

b. 

c. 

11) Hospital * 19) Gosta de saber informações sobre doença/proced
imentos

Crosstab

...

Sim Não

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

32 8 0 1

78,0% 19,5% 0,0% 2,4%

34 5 1 1

82,9% 12,2% 2,4% 2,4%

66 13 1 2

80,5% 15,9% 1,2% 2,4%

Crosstab

...

TotalTanto faz

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

1 41

2,4% 100,0%

1 41

2,4% 100,0%

2 82

2,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

1,753a 3 ,625 ,770

2,145 3 ,543 ,770

1,923 ,770

,000b 1 1,000 1,000 ,553 ,107

82
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,107

a. 

b. 

11) Hospital * 19) Gosta de saber informações sobre doença/proced
imentos

Crosstab

Sim Não

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

32 8 1 41

78,0% 19,5% 2,4% 100,0%

34 5 2 41

82,9% 12,2% 4,9% 100,0%

66 13 3 82

80,5% 15,9% 3,7% 100,0%

Crosstab

Total

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

41

100,0%

41

100,0%

82

100,0%

Page 8



Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

1,086a 2 ,581 ,655

1,099 2 ,577 ,655

1,158 ,655

,000b 1 1,000 1,000 ,565 ,129

82

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,129

a. 

b. 

11) Hospital * 20) Teve dúvidas sobre o procedimento indicado

Crosstab

20) Teve dúvidas sobre o procedimento indicado

Sim Não

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

2 39 0 41

4,9% 95,1% 0,0% 100,0%

4 36 1 41

9,8% 87,8% 2,4% 100,0%

6 75 1 82

7,3% 91,5% 1,2% 100,0%

Crosstab

Total

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

41

100,0%

41

100,0%

82

100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

1,787a 2 ,409 ,432

2,186 2 ,335 ,432

1,712 ,432

,148b 1 ,701 1,000 ,500 ,278

82

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,278

a. 

b. 

11) Hospital * 20) Teve dúvida sobre o procedimento indicado?

Crosstab

TotalSim Não

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

2 39 41

4,9% 95,1% 100,0%

4 36 40

10,0% 90,0% 100,0%

6 75 81

7,4% 92,6% 100,0%

Page 10



Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,774a 1 ,379 ,432 ,326

,208 1 ,649

,787 1 ,375 ,432 ,326

,432 ,326

,765c 1 ,382 ,432 ,326 ,231

81

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,231

a. 

b. 

c. 

11) Hospital * 20.1) Foi possível tirar as dúvidas durante a consulta

Crosstab

TotalSim

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

2 0 2

100,0% 0,0% 100,0%

3 1 4

75,0% 25,0% 100,0%

5 1 6

83,3% 16,7% 100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,600a 1 ,439 1,000 ,667

,000 1 1,000

,908 1 ,341 1,000 ,667

1,000 ,667

,500c 1 ,480 1,000 ,667 ,667

6

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,667

a. 

b. 

c. 

11) Hospital * 20.2) Sentiu-se plenamente esclarecido

Crosstab

TotalSim

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

2 0 2

100,0% 0,0% 100,0%

3 1 4

75,0% 25,0% 100,0%

5 1 6

83,3% 16,7% 100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,600a 1 ,439 1,000 ,667

,000 1 1,000

,908 1 ,341 1,000 ,667

1,000 ,667

,500c 1 ,480 1,000 ,667 ,667

6

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,667

a. 

b. 

c. 

11) Hospital * 21) Está satisfeito com as informações recebidas

Crosstab

Sim Não

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

40 1 0 41

97,6% 2,4% 0,0% 100,0%

40 0 1 41

97,6% 0,0% 2,4% 100,0%

80 1 1 82

97,6% 1,2% 1,2% 100,0%
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Crosstab

Total

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

41

100,0%

41

100,0%

82

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

2,000a 2 ,368 1,000

2,773 2 ,250 1,000

1,870 1,000

,202b 1 ,653 1,000 ,500 ,253

82

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,253

a. 

b. 

11) Hospital * 21) Está satisfeito com as informações recebidas
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Crosstab

TotalSim

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

1 40 41

2,4% 97,6% 100,0%

1 40 41

2,4% 97,6% 100,0%

2 80 82

2,4% 97,6% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,000a 1 1,000 1,000 ,753

,000 1 1,000

,000 1 1,000 1,000 ,753

1,000 ,753

,000c 1 1,000 1,000 ,753 ,506

82

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,506

a. 

b. 

c. 

11) Hospital * 23) Sente-se à vontade para conversar com o médico 
sobre seu caso
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Crosstab

Sim Não

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

39 1 1 41

95,1% 2,4% 2,4% 100,0%

41 0 0 41

100,0% 0,0% 0,0% 100,0%

80 1 1 82

97,6% 1,2% 1,2% 100,0%

Crosstab

Total

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

41

100,0%

41

100,0%

82

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

2,050a 2 ,359 ,494

2,823 2 ,244 ,494

1,919 ,494

1,818b 1 ,178 ,494 ,247 ,247

82

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,247

a. 

b. 
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11) Hospital * 23) Sente-se à vontade para conversar com o médico 
sobre seu caso

Crosstab

TotalSim

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

39 2 41

95,1% 4,9% 100,0%

41 0 41

100,0% 0,0% 100,0%

80 2 82

97,6% 2,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

2,050a 1 ,152 ,494 ,247

,513 1 ,474

2,823 1 ,093 ,494 ,247

,494 ,247

2,025c 1 ,155 ,494 ,247 ,247

82

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,247

a. 

b. 

c. 

11) Hospital * 24.A) TCLE: Serve para proteger os médicos
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Crosstab

TotalNão Sim

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

19 21 40

47,5% 52,5% 100,0%

3 37 40

7,5% 92,5% 100,0%

22 58 80

27,5% 72,5% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

16,050a 1 ,000 ,000 ,000

14,107 1 ,000

17,445 1 ,000 ,000 ,000

,000 ,000

15,850c 1 ,000 ,000 ,000 ,000

80

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,000

a. 

b. 

c. 

11) Hospital * 24.B) TCLE: Serve para proteger os pacientes
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Crosstab

TotalNão Sim

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

18 22 40

45,0% 55,0% 100,0%

24 16 40

60,0% 40,0% 100,0%

42 38 80

52,5% 47,5% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

1,805a 1 ,179 ,263 ,131

1,253 1 ,263

1,811 1 ,178 ,263 ,131

,263 ,131

1,782c 1 ,182 ,263 ,131 ,073

80

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,073

a. 

b. 

c. 

11) Hospital * 24.C) TCLE: Serve para dar explicações sobre o proc
edimento
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Crosstab

TotalNão Sim

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

21 19 40

52,5% 47,5% 100,0%

29 11 40

72,5% 27,5% 100,0%

50 30 80

62,5% 37,5% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

3,413a 1 ,065 ,105 ,053

2,613 1 ,106

3,445 1 ,063 ,105 ,053

,105 ,053

3,371c 1 ,066 ,105 ,053 ,034

80

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,034

a. 

b. 

c. 

11) Hospital * 24.D) TCLE: Serve apenas como uma burocracia do h
ospital
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Crosstab

TotalNão Sim

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

37 3 40

92,5% 7,5% 100,0%

35 5 40

87,5% 12,5% 100,0%

72 8 80

90,0% 10,0% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,556a 1 ,456 ,712 ,356

,139 1 ,709

,561 1 ,454 ,712 ,356

,712 ,356

,549c 1 ,459 ,712 ,356 ,224

80

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,224

a. 

b. 

c. 

11) Hospital * 24.E) TCLE: Não sei
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Crosstab

24.E) TCLE: Não sei

TotalNão Sim

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

35 5 40

87,5% 12,5% 100,0%

37 3 40

92,5% 7,5% 100,0%

72 8 80

90,0% 10,0% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,556a 1 ,456 ,712 ,356

,139 1 ,709

,561 1 ,454 ,712 ,356

,712 ,356

,549c 1 ,459 ,712 ,356 ,224

80

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,224

a. 

b. 

c. 

11) Hospital * 26) Frase que melhor descreve o que pensa sobre o 
TCLE

Page 22



Crosstab

...

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

26 1 4 1

65,0% 2,5% 10,0% 2,5%

20 0 7 1

48,8% 0,0% 17,1% 2,4%

46 1 11 2

56,8% 1,2% 13,6% 2,5%

Crosstab

...

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

1 6 2 40

2,5% 15,0% 5,0% 100,0%

1 11 2 41

2,4% 26,8% 4,9% 100,0%

2 17 4 81

2,5% 21,0% 4,9% 100,0%

Crosstab

Total

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

40

100,0%

41

100,0%

81

100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

4,060a 5 ,541 ,618

4,480 5 ,483 ,666

4,298 ,529

2,061b 1 ,151 ,162 ,085 ,018

81

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,018

a. 

b. 

11) Hospital * 27) Leu o TCLE

Crosstab

27) Leu o TCLE

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

4 4 4 28

10,0% 10,0% 10,0% 70,0%

5 8 5 23

12,2% 19,5% 12,2% 56,1%

9 12 9 51

11,1% 14,8% 11,1% 63,0%
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Crosstab

TotalNão li o termo

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

28 40

70,0% 100,0%

23 41

56,1% 100,0%

51 81

63,0% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

2,034a 3 ,565 ,562

2,061 3 ,560 ,562

2,074 ,562

1,339b 1 ,247 ,261 ,147 ,042

81

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,042

a. 

b. 

11) Hospital * 27) Leu o TCLE
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Crosstab

27) Leu o TCLE

Não leu

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

28 8 4 40

70,0% 20,0% 10,0% 100,0%

23 13 5 41

56,1% 31,7% 12,2% 100,0%

51 21 9 81

63,0% 25,9% 11,1% 100,0%

Crosstab

Total

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

40

100,0%

41

100,0%

81

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

1,780a 2 ,411 ,427

1,792 2 ,408 ,427

1,798 ,427

1,098b 1 ,295 ,337 ,188 ,075

81

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,075

a. 

b. 

11) Hospital * 27.3) Tamanho da letra do TCLE
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Crosstab

27.3) Tamanho da letra do TCLE

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

1 3 4 0

12,5% 37,5% 50,0% 0,0%

4 9 2 1

25,0% 56,2% 12,5% 6,2%

5 12 6 1

20,8% 50,0% 25,0% 4,2%

Crosstab

...

TotalNão sei

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

0 8

0,0% 100,0%

1 16

6,2% 100,0%

1 24

4,2% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

4,275a 3 ,233 ,284

4,414 3 ,220 ,306

3,885 ,306

1,179b 1 ,277 ,422 ,210 ,121

24

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,121

a. 

b. 
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11) Hospital * 27.4) Quantidade de informação no TCLE

Crosstab

27.4) Quantidade de informação no TCLE

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

8 0 0 0

100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

10 1 3 2

62,5% 6,2% 18,8% 12,5%

18 1 3 2

75,0% 4,2% 12,5% 8,3%

Crosstab

...

TotalNão sei

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

0 8

0,0% 100,0%

2 16

12,5% 100,0%

2 24

8,3% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

4,000a 3 ,261 ,290

5,822 3 ,121 ,196

3,138 ,341

3,380b 1 ,066 ,100 ,059 ,059

24

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,059
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a. 

b. 

11) Hospital * 27.5) Compreensão do TCLE

Crosstab

27.5) Compreensão do TCLE

Não sei

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

5 3 2 10

50,0% 30,0% 20,0% 100,0%

12 3 1 16

75,0% 18,8% 6,2% 100,0%

17 6 3 26

65,4% 23,1% 11,5% 100,0%

Crosstab

Total

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

10

100,0%

16

100,0%

26

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

1,934a 2 ,380 ,508

1,913 2 ,384 ,591

2,062 ,435

1,626b 1 ,202 ,238 ,139 ,070

26
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,070

a. 

b. 

11) Hospital * 27.6) Nível de dificuldade de compreensão do texto do
 TCLE

Crosstab

Não sei

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

6 2 0 8

75,0% 25,0% 0,0% 100,0%

11 4 1 16

68,8% 25,0% 6,2% 100,0%

17 6 1 24

70,8% 25,0% 4,2% 100,0%

Crosstab

Total

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

8

100,0%

16

100,0%

24

100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,529a 2 ,767 1,000

,840 2 ,657 1,000

,639 1,000

,371b 1 ,542 ,805 ,444 ,252

24

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,252

a. 

b. 

11) Hospital * 28) Obrigatoriedade de assinar o TCLE

Crosstab

28) Obrigatoriedade de assinar o TCLE

Não sei

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

8 26 6 40

20,0% 65,0% 15,0% 100,0%

10 24 7 41

24,4% 58,5% 17,1% 100,0%

18 50 13 81

22,2% 61,7% 16,0% 100,0%
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Crosstab

Total

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

40

100,0%

41

100,0%

81

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,367a 2 ,832 ,858

,367 2 ,832 ,858

,419 ,858

,028b 1 ,866 1,000 ,504 ,140

81

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,140

a. 

b. 

11) Hospital * 29) Possibilidade de modificar o texto do TCLE
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Crosstab

Não sei

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

2 22 15 0

5,1% 56,4% 38,5% 0,0%

5 19 15 1

12,5% 47,5% 37,5% 2,5%

7 41 30 1

8,9% 51,9% 38,0% 1,3%

Crosstab

...

Total

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

0 39

0,0% 100,0%

1 40

2,5% 100,0%

1 79

1,3% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

2,493a 3 ,477 ,515

2,922 3 ,404 ,515

2,377 ,515

,052b 1 ,820 ,864 ,478 ,133

79

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,133

a. 

b. 
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11) Hospital * 29) Possibilidade de modificar o texto do TCLE

Crosstab

29) Possibilidade de modificar o texto do TCLE

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

2 22 15 39

5,1% 56,4% 38,5% 100,0%

5 19 16 40

12,5% 47,5% 40,0% 100,0%

7 41 31 79

8,9% 51,9% 39,2% 100,0%

Crosstab

Total

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

39

100,0%

40

100,0%

79

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

1,525a 2 ,466 ,564

1,568 2 ,457 ,510

1,473 ,564

,171b 1 ,680 ,722 ,408 ,131

79

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,131
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a. 

b. 

11) Hospital * 30) Quem entregou o TCLE

Crosstab

30) Quem entregou o TCLE

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

14 3 2 19

35,0% 7,5% 5,0% 47,5%

11 4 3 17

27,5% 10,0% 7,5% 42,5%

25 7 5 36

31,2% 8,8% 6,2% 45,0%

Crosstab

30) Quem entregou o TCLE

Não lembro

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

19 1 1 40

47,5% 2,5% 2,5% 100,0%

17 0 5 40

42,5% 0,0% 12,5% 100,0%

36 1 6 80

45,0% 1,2% 7,5% 100,0%

Crosstab

Total

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

40

100,0%

40

100,0%

80

100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

4,481a 5 ,482 ,507

5,114 5 ,402 ,496

4,369 ,516

1,021b 1 ,312 ,346 ,173 ,030

80

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,030

a. 

b. 

11) Hospital * 30) Quem entregou o TCLE

Crosstab

30) Quem entregou o TCLE

Não sei

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

19 19 2 40

47,5% 47,5% 5,0% 100,0%

18 17 5 40

45,0% 42,5% 12,5% 100,0%

37 36 7 80

46,2% 45,0% 8,8% 100,0%
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Crosstab

Total

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

40

100,0%

40

100,0%

80

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

1,424a 2 ,491 ,571

1,466 2 ,480 ,571

1,373 ,571

,482b 1 ,487 ,603 ,302 ,109

80

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,109

a. 

b. 

11) Hospital * 31) Em qual momento o TCLE foi entregue
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Crosstab

31) Em qual momento o TCLE foi entregue

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

13 24 1 0

32,5% 60,0% 2,5% 0,0%

5 1 15 14

12,5% 2,5% 37,5% 35,0%

18 25 16 14

22,5% 31,2% 20,0% 17,5%

Crosstab

31) Em qual momento o TCLE foi entregue

Não sei

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

0 2 0 0

0,0% 5,0% 0,0% 0,0%

14 3 1 1

35,0% 7,5% 2,5% 2,5%

14 5 1 1

17,5% 6,2% 1,2% 1,2%
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Crosstab

...

Total

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

0 40

0,0% 100,0%

1 40

2,5% 100,0%

1 80

1,2% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

53,166a 6 ,000 ,000

67,025 6 ,000 ,000

59,906 ,000

26,224b 1 ,000 ,000 ,000 ,000

80

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,000

a. 

b. 

11) Hospital * 32) Teve tempo para ler o TCLE atentamente
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Crosstab

...

Sim Não

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

16 6 18 0

40,0% 15,0% 45,0% 0,0%

30 1 9 1

73,2% 2,4% 22,0% 2,4%

46 7 27 1

56,8% 8,6% 33,3% 1,2%

Crosstab

...

Total

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

0 40

0,0% 100,0%

1 41

2,4% 100,0%

1 81

1,2% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

11,822a 3 ,008 ,003

12,724 3 ,005 ,006

11,538 ,004

4,913b 1 ,027 ,032 ,017 ,008

81

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,008
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a. 

b. 

11) Hospital * 32) Teve tempo para ler o TCLE atentamente

Crosstab

32) Teve tempo para ler o TCLE atentamente

Sim

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

16 6 18 40

40,0% 15,0% 45,0% 100,0%

30 1 10 41

73,2% 2,4% 24,4% 100,0%

46 7 28 81

56,8% 8,6% 34,6% 100,0%

Crosstab

Total

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

40

100,0%

41

100,0%

81

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

10,107a 2 ,006 ,005

10,597 2 ,005 ,012

9,894 ,006

6,693b 1 ,010 ,012 ,007 ,003

81

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,003
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a. 

b. 

11) Hospital * 33) Solicitação de leitura do TCLE

Crosstab

33) Solicitação de leitura do TCLE

TotalSim Não Não sei

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

11 27 2 40

27,5% 67,5% 5,0% 100,0%

17 20 3 40

42,5% 50,0% 7,5% 100,0%

28 47 5 80

35,0% 58,8% 6,2% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

2,528a 2 ,282 ,258

2,544 2 ,280 ,302

2,562 ,258

,936b 1 ,333 ,439 ,220 ,097

80

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,097

a. 

b. 

11) Hospital * 33) Solicitação de leitura do TCLE
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Crosstab

TotalSim Não / Não sei

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

11 29 40

27,5% 72,5% 100,0%

17 23 40

42,5% 57,5% 100,0%

28 52 80

35,0% 65,0% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

1,978a 1 ,160 ,241 ,120

1,374 1 ,241

1,990 1 ,158 ,241 ,120

,241 ,120

1,953c 1 ,162 ,241 ,120 ,070

80

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,070

a. 

b. 

c. 

11) Hospital * 34) Explicitação de que poderia tirar dúvidas com qu
em entregou TCLE
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Crosstab

Sim Não Não sei

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

24 15 1 40

60,0% 37,5% 2,5% 100,0%

17 20 3 40

42,5% 50,0% 7,5% 100,0%

41 35 4 80

51,2% 43,8% 5,0% 100,0%

Crosstab

Total

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

40

100,0%

40

100,0%

80

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

2,909a 2 ,233 ,265

2,964 2 ,227 ,265

2,823 ,265

2,868b 1 ,090 ,131 ,065 ,036

80

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,036

a. 

b. 

11) Hospital * 34) Explicitação de que poderia tirar dúvidas com qu
em entregou TCLE
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Crosstab

TotalSim Não / Não sei

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

24 16 40

60,0% 40,0% 100,0%

17 23 40

42,5% 57,5% 100,0%

41 39 80

51,2% 48,8% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

2,452a 1 ,117 ,179 ,090

1,801 1 ,180

2,464 1 ,116 ,179 ,090

,179 ,090

2,421c 1 ,120 ,179 ,090 ,053

80

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,053

a. 

b. 

c. 

11) Hospital * 35) Recebeu via/cópia do TCLE para levar consigo
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Crosstab

Sim Não Não lembro

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

14 24 2 40

35,0% 60,0% 5,0% 100,0%

6 27 7 40

15,0% 67,5% 17,5% 100,0%

20 51 9 80

25,0% 63,8% 11,2% 100,0%

Crosstab

Total

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

40

100,0%

40

100,0%

80

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

6,154a 2 ,046 ,057

6,410 2 ,041 ,063

5,986 ,063

6,071b 1 ,014 ,021 ,011 ,007

80

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,007

a. 

b. 

11) Hospital * 35) Recebeu via/cópia do TCLE para levar consigo
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Crosstab

TotalSim

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

14 26 40

35,0% 65,0% 100,0%

6 34 40

15,0% 85,0% 100,0%

20 60 80

25,0% 75,0% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

4,267a 1 ,039 ,069 ,035

3,267 1 ,071

4,361 1 ,037 ,069 ,035

,069 ,035

4,213c 1 ,040 ,069 ,035 ,025

80

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,025

a. 

b. 

c. 

11) Hospital * 36) Gosta/Gostaria de receber via/cópia para levar co
nsigo
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Crosstab

Sim Não

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

27 13 0 40

67,5% 32,5% 0,0% 100,0%

22 17 1 40

55,0% 42,5% 2,5% 100,0%

49 30 1 80

61,2% 37,5% 1,2% 100,0%

Crosstab

Total

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

40

100,0%

40

100,0%

80

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

2,044a 2 ,360 ,359

2,432 2 ,296 ,359

1,973 ,359

1,906b 1 ,167 ,239 ,120 ,063

80

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,063

a. 

b. 
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11) Hospital * 36) Gosta/Gostaria de receber via/cópia para levar co
nsigo

Crosstab

TotalSim

11) Hospital Hospital 1 Count

% within 11) Hospital

Hospital 2 Count

% within 11) Hospital

Total Count

% within 11) Hospital

27 13 40

67,5% 32,5% 100,0%

22 18 40

55,0% 45,0% 100,0%

49 31 80

61,2% 38,8% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

1,317a 1 ,251 ,359 ,179

,843 1 ,359

1,321 1 ,250 ,359 ,179

,359 ,179

1,300c 1 ,254 ,359 ,179 ,095

80

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,095

a. 

b. 

c. 
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  CROSSTABS 

  /TABLES=@6Escolaridade_3cat BY 

Resposta_18 

Resposta_18_cat 

Resposta_19 

Resposta_19_cat 

Resposta_20 

Resposta_20_cat 

Resposta_20_1 

Resposta_20_2 

Resposta_21 

Resposta_21_cat 

Resposta_23 

Resposta_23_cat 

Resposta_24_1 

Resposta_24_2 

Resposta_24_3 

Resposta_24_4 

Resposta_24_5 

Resposta_26 

Resposta_27 

Resposta_27_cat 

Resposta_27_3 

Resposta_27_4 

Resposta_27_5 

Resposta_27_6 

Resposta_28 

Resposta_29 

Resposta_29_cat 

Resposta_30 

Resposta_30_cat 

Resposta_31 

Resposta_32 

Resposta_32_cat 

Resposta_33 

Resposta_33_cat 

Resposta_34 

Resposta_34_cat 

Resposta_35 

Resposta_35_cat 

Resposta_36 

Resposta_36_cat 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

Page 1



  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL 

  /METHOD=EXACT TIMER(5).

Crosstabs

     

   

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

81 98,8% 1 1,2% 82 100,0%

81 98,8% 1 1,2% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

81 98,8% 1 1,2% 82 100,0%

6 7,3% 76 92,7% 82 100,0%

6 7,3% 76 92,7% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%
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Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

82 100,0% 0 0,0% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

81 98,8% 1 1,2% 82 100,0%

81 98,8% 1 1,2% 82 100,0%

81 98,8% 1 1,2% 82 100,0%

24 29,3% 58 70,7% 82 100,0%

24 29,3% 58 70,7% 82 100,0%

26 31,7% 56 68,3% 82 100,0%

24 29,3% 58 70,7% 82 100,0%
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Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

24 29,3% 58 70,7% 82 100,0%

81 98,8% 1 1,2% 82 100,0%

79 96,3% 3 3,7% 82 100,0%

79 96,3% 3 3,7% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

81 98,8% 1 1,2% 82 100,0%

81 98,8% 1 1,2% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%
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Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

80 97,6% 2 2,4% 82 100,0%

6) Escolaridade (3 cat) * 18) Há riscos no procedimento? Quais?

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

3 6

15,0% 30,0%

1 4

14,3% 57,1%

11 5

20,4% 9,3%

15 15

18,5% 18,5%
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

6 3

30,0% 15,0%

4 1

57,1% 14,3%

5 0

9,3% 0,0%

15 4

18,5% 4,9%

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

3 8

15,0% 40,0%

1 1

14,3% 14,3%

0 38

0,0% 70,4%

4 47

4,9% 58,0%
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

8 20

40,0% 100,0%

1 7

14,3% 100,0%

38 54

70,4% 100,0%

47 81

58,0% 100,0%

Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

20

100,0%

7

100,0%

54

100,0%

81

100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

22,716a 6 ,001 ,002

22,882 6 ,001 ,001

21,836 ,000

2,202b 1 ,138 ,143 ,078 ,014

81

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,014

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 18) Soube elencar ao menos um risco?

Crosstab

...

Não

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

12 8

60,0% 40,0%

6 1

85,7% 14,3%

16 38

29,6% 70,4%

34 47

42,0% 58,0%
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Crosstab

...

Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

8 20

40,0% 100,0%

1 7

14,3% 100,0%

38 54

70,4% 100,0%

47 81

58,0% 100,0%

Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

20

100,0%

7

100,0%

54

100,0%

81

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

11,545a 2 ,003 ,002

11,901 2 ,003 ,005

11,241 ,003

7,163b 1 ,007 ,009 ,006 ,003

81
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,003

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 19) Gosta de saber informações sobre doe
nça/procedimentos

Crosstab

...

Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

15 5

71,4% 23,8%

5 2

71,4% 28,6%

46 6

85,2% 11,1%

66 13

80,5% 15,9%
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Crosstab

...

Não

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

5 0

23,8% 0,0%

2 0

28,6% 0,0%

6 1

11,1% 1,9%

13 1

15,9% 1,2%

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

0 1

0,0% 4,8%

0 0

0,0% 0,0%

1 1

1,9% 1,9%

1 2

1,2% 2,4%
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Crosstab

...

Tanto faz

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

1 21

4,8% 100,0%

0 7

0,0% 100,0%

1 54

1,9% 100,0%

2 82

2,4% 100,0%

Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

21

100,0%

7

100,0%

54

100,0%

82

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

3,982a 6 ,679 ,637

4,222 6 ,647 ,705

5,954 ,427

,895b 1 ,344 ,380 ,199 ,039

82
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,039

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 19) Gosta de saber informações sobre doe
nça/procedimentos

Crosstab

...

Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

15 5

71,4% 23,8%

5 2

71,4% 28,6%

46 6

85,2% 11,1%

66 13

80,5% 15,9%
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Crosstab

...

Não

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

5 1

23,8% 4,8%

2 0

28,6% 0,0%

6 2

11,1% 3,7%

13 3

15,9% 3,7%

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

1 21

4,8% 100,0%

0 7

0,0% 100,0%

2 54

3,7% 100,0%

3 82

3,7% 100,0%
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Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

21

100,0%

7

100,0%

54

100,0%

82

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

3,079a 4 ,545 ,599

3,176 4 ,529 ,684

3,767 ,397

,907b 1 ,341 ,393 ,199 ,046

82

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,046

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 20) Teve dúvidas sobre o procedimento ind
icado
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Crosstab

...

Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

1 20

4,8% 95,2%

0 7

0,0% 100,0%

5 48

9,3% 88,9%

6 75

7,3% 91,5%

Crosstab

...

Não

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

20 0

95,2% 0,0%

7 0

100,0% 0,0%

48 1

88,9% 1,9%

75 1

91,5% 1,2%
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

0 21

0,0% 100,0%

0 7

0,0% 100,0%

1 54

1,9% 100,0%

1 82

1,2% 100,0%

Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

21

100,0%

7

100,0%

54

100,0%

82

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

1,624a 4 ,804 ,718

2,456 4 ,652 ,718

1,928 ,875

,191b 1 ,662 ,865 ,448 ,201

82
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,201

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 20) Teve dúvida sobre o procedimento indi
cado?

Crosstab

...

Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

1 20

4,8% 95,2%

0 7

0,0% 100,0%

5 48

9,4% 90,6%

6 75

7,4% 92,6%
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Crosstab

...

Não

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

20 21

95,2% 100,0%

7 7

100,0% 100,0%

48 53

90,6% 100,0%

75 81

92,6% 100,0%

Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

21

100,0%

7

100,0%

53

100,0%

81

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

1,092a 2 ,579 ,572

1,615 2 ,446 ,572

,485 ,811

,623b 1 ,430 ,534 ,337 ,205

81
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,205

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 20.1) Foi possível tirar as dúvidas durante a
 consulta

Crosstab

...

Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

0 1

0,0% 100,0%

5 0

100,0% 0,0%

5 1

83,3% 16,7%

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

1 1

100,0% 100,0%

0 5

0,0% 100,0%

1 6

16,7% 100,0%
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Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

1

100,0%

5

100,0%

6

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

6,000a 1 ,014 ,167 ,167

,960 1 ,327

5,407 1 ,020 ,167 ,167

,167 ,167

5,000c 1 ,025 ,167 ,167 ,167

6

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,167

a. 

b. 

c. 

6) Escolaridade (3 cat) * 20.2) Sentiu-se plenamente esclarecido
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Crosstab

...

Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

0 1

0,0% 100,0%

5 0

100,0% 0,0%

5 1

83,3% 16,7%

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

1 1

100,0% 100,0%

0 5

0,0% 100,0%

1 6

16,7% 100,0%

Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

1

100,0%

5

100,0%

6

100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

6,000a 1 ,014 ,167 ,167

,960 1 ,327

5,407 1 ,020 ,167 ,167

,167 ,167

5,000c 1 ,025 ,167 ,167 ,167

6

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,167

a. 

b. 

c. 

6) Escolaridade (3 cat) * 21) Está satisfeito com as informações rec
ebidas

Crosstab

...

Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

21 0

100,0% 0,0%

7 0

100,0% 0,0%

52 1

96,3% 1,9%

80 1

97,6% 1,2%
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

0 0

0,0% 0,0%

0 0

0,0% 0,0%

1 1

1,9% 1,9%

1 1

1,2% 1,2%

Crosstab

...

Não

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

0 21

0,0% 100,0%

0 7

0,0% 100,0%

1 54

1,9% 100,0%

1 82

1,2% 100,0%
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Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

21

100,0%

7

100,0%

54

100,0%

82

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

1,063a 4 ,900 1,000

1,697 4 ,791 1,000

2,863 1,000

,862b 1 ,353 ,709 ,431 ,431

82

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,431

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 21) Está satisfeito com as informações rec
ebidas
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

0 21

0,0% 100,0%

0 7

0,0% 100,0%

2 52

3,7% 96,3%

2 80

2,4% 97,6%

Crosstab

...

Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

21 21

100,0% 100,0%

7 7

100,0% 100,0%

52 54

96,3% 100,0%

80 82

97,6% 100,0%
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Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

21

100,0%

7

100,0%

54

100,0%

82

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

1,063a 2 ,588 ,659

1,697 2 ,428 ,659

,912 1,000

,961b 1 ,327 ,538 ,431 ,431

82

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,431

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 23) Sente-se à vontade para conversar com
 o médico sobre seu caso
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Crosstab

...

Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

19 1

90,5% 4,8%

7 0

100,0% 0,0%

54 0

100,0% 0,0%

80 1

97,6% 1,2%

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

1 1

4,8% 4,8%

0 0

0,0% 0,0%

0 0

0,0% 0,0%

1 1

1,2% 1,2%
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Crosstab

...

Não

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

1 21

4,8% 100,0%

0 7

0,0% 100,0%

0 54

0,0% 100,0%

1 82

1,2% 100,0%

Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

21

100,0%

7

100,0%

54

100,0%

82

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

5,955a 4 ,203 ,228

5,596 4 ,231 ,228

6,701 ,228

4,751b 1 ,029 ,063 ,063 ,063

82
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,063

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 23) Sente-se à vontade para conversar com
 o médico sobre seu caso

Crosstab

...

Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

19 2

90,5% 9,5%

7 0

100,0% 0,0%

54 0

100,0% 0,0%

80 2

97,6% 2,4%
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

2 21

9,5% 100,0%

0 7

0,0% 100,0%

0 54

0,0% 100,0%

2 82

2,4% 100,0%

Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

21

100,0%

7

100,0%

54

100,0%

82

100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

5,955a 2 ,051 ,114

5,596 2 ,061 ,070

4,750 ,114

5,292b 1 ,021 ,063 ,063 ,063

82

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,063

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 24.A) TCLE: Serve para proteger os médicos

Crosstab

...

Não

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

11 9

55,0% 45,0%

3 4

42,9% 57,1%

8 45

15,1% 84,9%

22 58

27,5% 72,5%
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Crosstab

...

Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

9 20

45,0% 100,0%

4 7

57,1% 100,0%

45 53

84,9% 100,0%

58 80

72,5% 100,0%

Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

20

100,0%

7

100,0%

53

100,0%

80

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

12,505a 2 ,002 ,002

12,040 2 ,002 ,003

12,132 ,002

12,160b 1 ,000 ,001 ,001 ,000

80
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,000

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 24.B) TCLE: Serve para proteger os pacient
es

Crosstab

...

Não

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

8 12

40,0% 60,0%

6 1

85,7% 14,3%

28 25

52,8% 47,2%

42 38

52,5% 47,5%
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Crosstab

...

Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

12 20

60,0% 100,0%

1 7

14,3% 100,0%

25 53

47,2% 100,0%

38 80

47,5% 100,0%

Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

20

100,0%

7

100,0%

53

100,0%

80

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

4,352a 2 ,113 ,117

4,738 2 ,094 ,117

4,183 ,125

,477b 1 ,490 ,521 ,287 ,081

80
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,081

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 24.C) TCLE: Serve para dar explicações sob
re o procedimento

Crosstab

...

Não

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

11 9

55,0% 45,0%

5 2

71,4% 28,6%

34 19

64,2% 35,8%

50 30

62,5% 37,5%
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Crosstab

...

Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

9 20

45,0% 100,0%

2 7

28,6% 100,0%

19 53

35,8% 100,0%

30 80

37,5% 100,0%

Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

20

100,0%

7

100,0%

53

100,0%

80

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,780a 2 ,677 ,712

,779 2 ,677 ,712

,797 ,712

,400b 1 ,527 ,595 ,307 ,086

80
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,086

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 24.D) TCLE: Serve apenas como uma buroc
racia do hospital

Crosstab

...

Não

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

20 0

100,0% 0,0%

7 0

100,0% 0,0%

45 8

84,9% 15,1%

72 8

90,0% 10,0%
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Crosstab

...

Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

0 20

0,0% 100,0%

0 7

0,0% 100,0%

8 53

15,1% 100,0%

8 80

10,0% 100,0%

Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

20

100,0%

7

100,0%

53

100,0%

80

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

4,528a 2 ,104 ,092

7,033 2 ,030 ,041

3,585 ,139

4,081b 1 ,043 ,057 ,031 ,031

80
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,031

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 24.E) TCLE: Não sei

Crosstab

24.E) TCLE: Não sei

Não Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

17 3 20

85,0% 15,0% 100,0%

6 1 7

85,7% 14,3% 100,0%

49 4 53

92,5% 7,5% 100,0%

72 8 80

90,0% 10,0% 100,0%

Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

20

100,0%

7

100,0%

53

100,0%

80

100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

1,053a 2 ,591 ,607

1,001 2 ,606 ,757

1,646 ,388

,977b 1 ,323 ,401 ,210 ,086

80

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,086

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 26) Frase que melhor descreve o que pensa
 sobre o TCLE

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

14 1

70,0% 5,0%

3 0

42,9% 0,0%

29 0

53,7% 0,0%

46 1

56,8% 1,2%
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

1 3

5,0% 15,0%

0 0

0,0% 0,0%

0 8

0,0% 14,8%

1 11

1,2% 13,6%

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

3 0

15,0% 0,0%

0 1

0,0% 14,3%

8 1

14,8% 1,9%

11 2

13,6% 2,5%
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

0 2

0,0% 10,0%

1 2

14,3% 28,6%

1 13

1,9% 24,1%

2 17

2,5% 21,0%

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

2 0

10,0% 0,0%

2 1

28,6% 14,3%

13 3

24,1% 5,6%

17 4

21,0% 4,9%
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

0 20

0,0% 100,0%

1 7

14,3% 100,0%

3 54

5,6% 100,0%

4 81

4,9% 100,0%

Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

20

100,0%

7

100,0%

54

100,0%

81

100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

13,426a 10 ,201 ,217

13,314 10 ,207 ,212

12,240 ,201

2,413b 1 ,120 ,130 ,064 ,011

81

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,011

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 27) Leu o TCLE

Crosstab

27) Leu o TCLE

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

2 2

10,0% 10,0%

0 1

0,0% 14,3%

7 9

13,0% 16,7%

9 12

11,1% 14,8%
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Crosstab

27) Leu o TCLE

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

2 2

10,0% 10,0%

1 1

14,3% 14,3%

9 6

16,7% 11,1%

12 9

14,8% 11,1%

Crosstab

27) Leu o TCLE

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

2 14

10,0% 70,0%

1 5

14,3% 71,4%

6 32

11,1% 59,3%

9 51

11,1% 63,0%
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Crosstab

Não li o termo

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

14 20

70,0% 100,0%

5 7

71,4% 100,0%

32 54

59,3% 100,0%

51 81

63,0% 100,0%

Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

20

100,0%

7

100,0%

54

100,0%

81

100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

1,846a 6 ,933 ,955

2,641 6 ,852 ,936

1,715 ,988

,874b 1 ,350 ,373 ,194 ,032

81

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,032

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 27) Leu o TCLE

Crosstab

...

Não leu

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

14 4

70,0% 20,0%

5 2

71,4% 28,6%

32 15

59,3% 27,8%

51 21

63,0% 25,9%
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Crosstab

27) Leu o TCLE

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

4 2

20,0% 10,0%

2 0

28,6% 0,0%

15 7

27,8% 13,0%

21 9

25,9% 11,1%

Crosstab

27) Leu o TCLE

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

2 20

10,0% 100,0%

0 7

0,0% 100,0%

7 54

13,0% 100,0%

9 81

11,1% 100,0%
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Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

20

100,0%

7

100,0%

54

100,0%

81

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

1,683a 4 ,794 ,823

2,467 4 ,651 ,742

1,237 ,924

,751b 1 ,386 ,406 ,224 ,054

81

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,054

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 27.3) Tamanho da letra do TCLE
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

0 1

0,0% 25,0%

0 1

0,0% 100,0%

5 10

26,3% 52,6%

5 12

20,8% 50,0%

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

1 3

25,0% 75,0%

1 0

100,0% 0,0%

10 3

52,6% 15,8%

12 6

50,0% 25,0%
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

3 0

75,0% 0,0%

0 0

0,0% 0,0%

3 1

15,8% 5,3%

6 1

25,0% 4,2%

Crosstab

...

TotalNão sei

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

0 4

0,0% 100,0%

0 1

0,0% 100,0%

1 19

5,3% 100,0%

1 24

4,2% 100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

7,500a 6 ,277 ,244

7,664 6 ,264 ,262

7,943 ,248

2,743b 1 ,098 ,132 ,076 ,040

24

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,040

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 27.4) Quantidade de informação no TCLE

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

4 0

100,0% 0,0%

1 0

100,0% 0,0%

13 1

68,4% 5,3%

18 1

75,0% 4,2%
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

0 0

0,0% 0,0%

0 0

0,0% 0,0%

1 3

5,3% 15,8%

1 3

4,2% 12,5%

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

0 0

0,0% 0,0%

0 0

0,0% 0,0%

3 2

15,8% 10,5%

3 2

12,5% 8,3%
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Crosstab

...

TotalNão sei

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

0 4

0,0% 100,0%

0 1

0,0% 100,0%

2 19

10,5% 100,0%

2 24

8,3% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

2,105a 6 ,910 ,827

3,293 6 ,771 ,643

4,778 1,000

1,674b 1 ,196 ,350 ,202 ,202

24

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,202

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 27.5) Compreensão do TCLE
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

2 2

40,0% 40,0%

1 0

100,0% 0,0%

14 4

70,0% 20,0%

17 6

65,4% 23,1%

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

2 1

40,0% 20,0%

0 0

0,0% 0,0%

4 2

20,0% 10,0%

6 3

23,1% 11,5%
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Crosstab

...

TotalNão sei

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

1 5

20,0% 100,0%

0 1

0,0% 100,0%

2 20

10,0% 100,0%

3 26

11,5% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

2,141a 4 ,710 ,638

2,377 4 ,667 ,876

3,478 ,571

,708b 1 ,400 ,489 ,222 ,077

26

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,077

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 27.6) Nível de dificuldade de compreensão 
do texto do TCLE
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

3 1

75,0% 25,0%

1 0

100,0% 0,0%

13 5

68,4% 26,3%

17 6

70,8% 25,0%

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

1 0

25,0% 0,0%

0 0

0,0% 0,0%

5 1

26,3% 5,3%

6 1

25,0% 4,2%
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Crosstab

...

Não sei

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

0 4

0,0% 100,0%

0 1

0,0% 100,0%

1 19

5,3% 100,0%

1 24

4,2% 100,0%

Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

4

100,0%

1

100,0%

19

100,0%

24

100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,672a 4 ,955 1,000

1,112 4 ,892 1,000

2,789 1,000

,275b 1 ,600 ,749 ,482 ,269

24

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,269

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 28) Obrigatoriedade de assinar o TCLE

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

5 13

25,0% 65,0%

2 4

28,6% 57,1%

11 33

20,4% 61,1%

18 50

22,2% 61,7%
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

13 2

65,0% 10,0%

4 1

57,1% 14,3%

33 10

61,1% 18,5%

50 13

61,7% 16,0%

Crosstab

...

Não sei

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

2 20

10,0% 100,0%

1 7

14,3% 100,0%

10 54

18,5% 100,0%

13 81

16,0% 100,0%
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Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

20

100,0%

7

100,0%

54

100,0%

81

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

1,016a 4 ,907 ,927

1,068 4 ,899 ,908

1,261 ,920

,733b 1 ,392 ,407 ,227 ,058

81

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,058

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 29) Possibilidade de modificar o texto do T
CLE
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

0 13

0,0% 68,4%

1 4

14,3% 57,1%

6 24

11,3% 45,3%

7 41

8,9% 51,9%

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

13 6

68,4% 31,6%

4 2

57,1% 28,6%

24 22

45,3% 41,5%

41 30

51,9% 38,0%
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Crosstab

...

Não sei

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

6 0

31,6% 0,0%

2 0

28,6% 0,0%

22 1

41,5% 1,9%

30 1

38,0% 1,3%

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

0 19

0,0% 100,0%

0 7

0,0% 100,0%

1 53

1,9% 100,0%

1 79

1,3% 100,0%
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Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

19

100,0%

7

100,0%

53

100,0%

79

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

4,794a 6 ,570 ,556

6,669 6 ,353 ,375

5,764 ,480

,063b 1 ,801 ,841 ,440 ,078

79

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,078

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 29) Possibilidade de modificar o texto do T
CLE
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

0 13

0,0% 68,4%

1 4

14,3% 57,1%

6 24

11,3% 45,3%

7 41

8,9% 51,9%

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

13 6

68,4% 31,6%

4 2

57,1% 28,6%

24 23

45,3% 43,4%

41 31

51,9% 39,2%
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

6 19

31,6% 100,0%

2 7

28,6% 100,0%

23 53

43,4% 100,0%

31 79

39,2% 100,0%

Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

19

100,0%

7

100,0%

53

100,0%

79

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

4,482a 4 ,345 ,360

6,061 4 ,195 ,237

4,529 ,297

,020b 1 ,888 ,917 ,483 ,082

79
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,082

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 30) Quem entregou o TCLE

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

7 3

35,0% 15,0%

1 0

14,3% 0,0%

17 4

32,1% 7,5%

25 7

31,2% 8,8%
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

3 1

15,0% 5,0%

0 0

0,0% 0,0%

4 4

7,5% 7,5%

7 5

8,8% 6,2%

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

1 7

5,0% 35,0%

0 5

0,0% 71,4%

4 24

7,5% 45,3%

5 36

6,2% 45,0%
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

7 0

35,0% 0,0%

5 0

71,4% 0,0%

24 1

45,3% 1,9%

36 1

45,0% 1,2%

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

0 2

0,0% 10,0%

0 1

0,0% 14,3%

1 3

1,9% 5,7%

1 6

1,2% 7,5%
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Crosstab

...

Não lembro

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

2 20

10,0% 100,0%

1 7

14,3% 100,0%

3 53

5,7% 100,0%

6 80

7,5% 100,0%

Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

20

100,0%

7

100,0%

53

100,0%

80

100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

5,846a 10 ,828 ,823

6,998 10 ,726 ,822

6,510 ,817

,001b 1 ,969 ,971 ,502 ,029

80

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,029

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 30) Quem entregou o TCLE

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

11 7

55,0% 35,0%

1 5

14,3% 71,4%

25 24

47,2% 45,3%

37 36

46,2% 45,0%
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

7 2

35,0% 10,0%

5 1

71,4% 14,3%

24 4

45,3% 7,5%

36 7

45,0% 8,8%

Crosstab

...

TotalNão sei

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

2 20

10,0% 100,0%

1 7

14,3% 100,0%

4 53

7,5% 100,0%

7 80

8,8% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

3,788a 4 ,436 ,434

4,181 4 ,382 ,435

4,361 ,322

,006b 1 ,940 1,000 ,514 ,080

80
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,080

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 31) Em qual momento o TCLE foi entregue

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

6 10

30,0% 50,0%

1 3

14,3% 42,9%

11 12

20,8% 22,6%

18 25

22,5% 31,2%
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

10 2

50,0% 10,0%

3 2

42,9% 28,6%

12 12

22,6% 22,6%

25 16

31,2% 20,0%

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

2 0

10,0% 0,0%

2 0

28,6% 0,0%

12 14

22,6% 26,4%

16 14

20,0% 17,5%
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

0 2

0,0% 10,0%

0 1

0,0% 14,3%

14 2

26,4% 3,8%

14 5

17,5% 6,2%

Crosstab

...

Não sei

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

2 0

10,0% 0,0%

1 0

14,3% 0,0%

2 1

3,8% 1,9%

5 1

6,2% 1,2%
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

0 0

0,0% 0,0%

0 0

0,0% 0,0%

1 1

1,9% 1,9%

1 1

1,2% 1,2%

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

0 20

0,0% 100,0%

0 7

0,0% 100,0%

1 53

1,9% 100,0%

1 80

1,2% 100,0%
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Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

20

100,0%

7

100,0%

53

100,0%

80

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

15,877a 12 ,197 ,230

20,651 12 ,056 ,051

18,549 ,050

4,199b 1 ,040 ,043 ,020 ,005

80

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,005

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 32) Teve tempo para ler o TCLE atentamente
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Crosstab

...

Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

6 2

30,0% 10,0%

4 1

57,1% 14,3%

36 4

66,7% 7,4%

46 7

56,8% 8,6%

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

2 12

10,0% 60,0%

1 2

14,3% 28,6%

4 13

7,4% 24,1%

7 27

8,6% 33,3%
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Crosstab

...

Não

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

12 0

60,0% 0,0%

2 0

28,6% 0,0%

13 1

24,1% 1,9%

27 1

33,3% 1,2%

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

0 20

0,0% 100,0%

0 7

0,0% 100,0%

1 54

1,9% 100,0%

1 81

1,2% 100,0%
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Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

20

100,0%

7

100,0%

54

100,0%

81

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

10,054a 6 ,122 ,150

10,132 6 ,119 ,113

11,243 ,049

6,318b 1 ,012 ,012 ,008 ,002

81

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,002

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 32) Teve tempo para ler o TCLE atentamente
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Crosstab

...

Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

6 2

30,0% 10,0%

4 1

57,1% 14,3%

36 4

66,7% 7,4%

46 7

56,8% 8,6%

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

2 12

10,0% 60,0%

1 2

14,3% 28,6%

4 14

7,4% 25,9%

7 28

8,6% 34,6%
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

12 20

60,0% 100,0%

2 7

28,6% 100,0%

14 54

25,9% 100,0%

28 81

34,6% 100,0%

Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

20

100,0%

7

100,0%

54

100,0%

81

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

8,833a 4 ,065 ,061

8,709 4 ,069 ,085

9,207 ,036

7,998b 1 ,005 ,005 ,003 ,001

81
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,001

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 33) Solicitação de leitura do TCLE

Crosstab

...

Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

6 12

30,0% 60,0%

2 4

28,6% 57,1%

20 31

37,7% 58,5%

28 47

35,0% 58,8%

Crosstab

...

Não

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

12 2

60,0% 10,0%

4 1

57,1% 14,3%

31 2

58,5% 3,8%

47 5

58,8% 6,2%
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Crosstab

...

TotalNão sei

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

2 20

10,0% 100,0%

1 7

14,3% 100,0%

2 53

3,8% 100,0%

5 80

6,2% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

2,041a 4 ,728 ,757

1,873 4 ,759 ,809

2,803 ,582

1,027b 1 ,311 ,317 ,185 ,054

80

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,054

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 33) Solicitação de leitura do TCLE
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Crosstab

...

Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

6 14

30,0% 70,0%

2 5

28,6% 71,4%

20 33

37,7% 62,3%

28 52

35,0% 65,0%

Crosstab

...

Não / Não sei

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

14 20

70,0% 100,0%

5 7

71,4% 100,0%

33 53

62,3% 100,0%

52 80

65,0% 100,0%
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Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

20

100,0%

7

100,0%

53

100,0%

80

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,521a 2 ,771 ,759

,529 2 ,768 ,759

,499 ,814

,439b 1 ,508 ,590 ,302 ,088

80

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,088

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 34) Explicitação de que poderia tirar dúvida
s com quem entregou TCLE
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Crosstab

...

Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

11 7

55,0% 35,0%

3 4

42,9% 57,1%

27 24

50,9% 45,3%

41 35

51,2% 43,8%

Crosstab

...

Não

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

7 2

35,0% 10,0%

4 0

57,1% 0,0%

24 2

45,3% 3,8%

35 4

43,8% 5,0%
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Crosstab

...

Não sei

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

2 20

10,0% 100,0%

0 7

0,0% 100,0%

2 53

3,8% 100,0%

4 80

5,0% 100,0%

Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

20

100,0%

7

100,0%

53

100,0%

80

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

2,327a 4 ,676 ,731

2,469 4 ,650 ,733

2,288 ,715

,026b 1 ,872 ,914 ,475 ,085

80
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,085

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 34) Explicitação de que poderia tirar dúvida
s com quem entregou TCLE

Crosstab

...

Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

11 9

55,0% 45,0%

3 4

42,9% 57,1%

27 26

50,9% 49,1%

41 39

51,2% 48,8%
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Crosstab

...

Não / Não sei

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

9 20

45,0% 100,0%

4 7

57,1% 100,0%

26 53

49,1% 100,0%

39 80

48,8% 100,0%

Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

20

100,0%

7

100,0%

53

100,0%

80

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,312a 2 ,856 ,884

,313 2 ,855 ,884

,385 ,884

,055b 1 ,814 ,898 ,458 ,100

80
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,100

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 35) Recebeu via/cópia do TCLE para levar c
onsigo

Crosstab

...

Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

9 9

45,0% 45,0%

2 5

28,6% 71,4%

9 37

17,0% 69,8%

20 51

25,0% 63,8%
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Crosstab

...

Não

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

9 2

45,0% 10,0%

5 0

71,4% 0,0%

37 7

69,8% 13,2%

51 9

63,8% 11,2%

Crosstab

...

Não lembro

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

2 20

10,0% 100,0%

0 7

0,0% 100,0%

7 53

13,2% 100,0%

9 80

11,2% 100,0%
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Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

20

100,0%

7

100,0%

53

100,0%

80

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

7,068a 4 ,132 ,124

7,516 4 ,111 ,151

6,370 ,132

4,402b 1 ,036 ,036 ,023 ,010

80

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,010

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 35) Recebeu via/cópia do TCLE para levar c
onsigo
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Crosstab

...

Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

9 11

45,0% 55,0%

2 5

28,6% 71,4%

9 44

17,0% 83,0%

20 60

25,0% 75,0%

Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

11 20

55,0% 100,0%

5 7

71,4% 100,0%

44 53

83,0% 100,0%

60 80

75,0% 100,0%
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Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

20

100,0%

7

100,0%

53

100,0%

80

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

6,132a 2 ,047 ,045

5,780 2 ,056 ,069

5,985 ,044

6,036b 1 ,014 ,016 ,012 ,007

80

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,007

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 36) Gosta/Gostaria de receber via/cópia par
a levar consigo
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Crosstab

...

Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

13 7

65,0% 35,0%

4 3

57,1% 42,9%

32 20

60,4% 37,7%

49 30

61,2% 37,5%

Crosstab

...

Não

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

7 0

35,0% 0,0%

3 0

42,9% 0,0%

20 1

37,7% 1,9%

30 1

37,5% 1,2%
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

0 20

0,0% 100,0%

0 7

0,0% 100,0%

1 53

1,9% 100,0%

1 80

1,2% 100,0%

Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

20

100,0%

7

100,0%

53

100,0%

80

100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,669a 4 ,955 ,960

,981 4 ,913 ,960

1,691 1,000

,299b 1 ,585 ,653 ,344 ,082

80

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,082

a. 

b. 

6) Escolaridade (3 cat) * 36) Gosta/Gostaria de receber via/cópia par
a levar consigo

Crosstab

...

Sim

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

13 7

65,0% 35,0%

4 3

57,1% 42,9%

32 21

60,4% 39,6%

49 31

61,2% 38,8%
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Crosstab

...

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

7 20

35,0% 100,0%

3 7

42,9% 100,0%

21 53

39,6% 100,0%

31 80

38,8% 100,0%

Crosstab

Total

6) Escolaridade (3 cat) Fundamental incompleto Count

Count

Médio completo ou maior Count

Total Count

20

100,0%

7

100,0%

53

100,0%

80

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,185a 2 ,912 ,938

,186 2 ,911 ,938

,288 ,938

,103b 1 ,748 ,793 ,428 ,100

80
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,100

a. 

b. 
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  CROSSTABS 

  /TABLES=@10.1Rendafamiliarmensal_2_cat BY 

Resposta_18 

Resposta_18_cat 

Resposta_19 

Resposta_19_cat 

Resposta_20 

Resposta_20_cat 

Resposta_20_1 

Resposta_20_2 

Resposta_21 

Resposta_21_cat 

Resposta_23 

Resposta_23_cat 

Resposta_24_1 

Resposta_24_2 

Resposta_24_3 

Resposta_24_4 

Resposta_24_5 

Resposta_26 

Resposta_27 

Resposta_27_cat 

Resposta_27_3 

Resposta_27_4 

Resposta_27_5 

Resposta_27_6 

Resposta_28 

Resposta_29 

Resposta_29_cat 

Resposta_30 

Resposta_30_cat 

Resposta_31 

Resposta_32 

Resposta_32_cat 

Resposta_33 

Resposta_33_cat 

Resposta_34 

Resposta_34_cat 

Resposta_35 

Resposta_35_cat 

Resposta_36 

Resposta_36_cat 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 
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  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT ROW 

  /COUNT ROUND CELL 

  /METHOD=EXACT TIMER(5).

Crosstabs

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

77 93,9% 5 6,1% 82 100,0%

77 93,9% 5 6,1% 82 100,0%

78 95,1% 4 4,9% 82 100,0%

78 95,1% 4 4,9% 82 100,0%

78 95,1% 4 4,9% 82 100,0%
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Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

78 95,1% 4 4,9% 82 100,0%

78 95,1% 4 4,9% 82 100,0%

6 7,3% 76 92,7% 82 100,0%

6 7,3% 76 92,7% 82 100,0%

78 95,1% 4 4,9% 82 100,0%

78 95,1% 4 4,9% 82 100,0%
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Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

78 95,1% 4 4,9% 82 100,0%

78 95,1% 4 4,9% 82 100,0%

78 95,1% 4 4,9% 82 100,0%

77 93,9% 5 6,1% 82 100,0%

77 93,9% 5 6,1% 82 100,0%

77 93,9% 5 6,1% 82 100,0%
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Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

77 93,9% 5 6,1% 82 100,0%

77 93,9% 5 6,1% 82 100,0%

77 93,9% 5 6,1% 82 100,0%

77 93,9% 5 6,1% 82 100,0%

77 93,9% 5 6,1% 82 100,0%

77 93,9% 5 6,1% 82 100,0%
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Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

77 93,9% 5 6,1% 82 100,0%

23 28,0% 59 72,0% 82 100,0%

23 28,0% 59 72,0% 82 100,0%

25 30,5% 57 69,5% 82 100,0%

23 28,0% 59 72,0% 82 100,0%

77 93,9% 5 6,1% 82 100,0%
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Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

77 93,9% 5 6,1% 82 100,0%

76 92,7% 6 7,3% 82 100,0%

76 92,7% 6 7,3% 82 100,0%

76 92,7% 6 7,3% 82 100,0%

76 92,7% 6 7,3% 82 100,0%

76 92,7% 6 7,3% 82 100,0%

Page 7



Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

76 92,7% 6 7,3% 82 100,0%

77 93,9% 5 6,1% 82 100,0%

77 93,9% 5 6,1% 82 100,0%

77 93,9% 5 6,1% 82 100,0%

77 93,9% 5 6,1% 82 100,0%

77 93,9% 5 6,1% 82 100,0%
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Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

77 93,9% 5 6,1% 82 100,0%

77 93,9% 5 6,1% 82 100,0%

77 93,9% 5 6,1% 82 100,0%

77 93,9% 5 6,1% 82 100,0%

77 93,9% 5 6,1% 82 100,0%

77 93,9% 5 6,1% 82 100,0%
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10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 18)
 Há riscos no procedimento? Quais?

Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

5 6

23,8% 28,6%

1 5

5,6% 27,8%

2 1

28,6% 14,3%

4 2

12,9% 6,5%

12 14

15,6% 18,2%
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

6 2

28,6% 9,5%

5 2

27,8% 11,1%

1 0

14,3% 0,0%

2 0

6,5% 0,0%

14 4

18,2% 5,2%
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

2 8

9,5% 38,1%

2 10

11,1% 55,6%

0 4

0,0% 57,1%

0 25

0,0% 80,6%

4 47

5,2% 61,0%
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Crosstab

...

Total

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

8 21

38,1% 100,0%

10 18

55,6% 100,0%

4 7

57,1% 100,0%

25 31

80,6% 100,0%

47 77

61,0% 100,0%

Page 13



Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

15,351a 9 ,082 ,077

17,565 9 ,041 ,062

15,607 ,034

5,682b 1 ,017 ,018 ,009 ,002

77

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,002

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 18)
 Soube elencar ao menos um risco?
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Crosstab

...

Não

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

13 8

61,9% 38,1%

8 10

44,4% 55,6%

3 4

42,9% 57,1%

6 25

19,4% 80,6%

30 47

39,0% 61,0%
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Crosstab

...

TotalSim

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

8 21

38,1% 100,0%

10 18

55,6% 100,0%

4 7

57,1% 100,0%

25 31

80,6% 100,0%

47 77

61,0% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

9,932a 3 ,019 ,017

10,296 3 ,016 ,020

10,083 ,014

9,483b 1 ,002 ,002 ,001 ,001

77
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,001

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 19)
 Gosta de saber informações sobre doença/procedimentos

Crosstab

...

Sim Não

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

16 4 0

76,2% 19,0% 0,0%

15 4 0

78,9% 21,1% 0,0%

4 2 0

57,1% 28,6% 0,0%

29 1 1
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

0 1

0,0% 4,8%

0 0

0,0% 0,0%

0 1

0,0% 14,3%

1 0
Crosstab

...

TotalTanto faz

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

1 21

4,8% 100,0%

0 19

0,0% 100,0%

1 7

14,3% 100,0%

0 31
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Crosstab

...

Sim Não

> 5 SM Count

Total Count

29 1 1

93,5% 3,2% 3,2%

64 11 1

82,1% 14,1% 1,3%

Crosstab

...

> 5 SM Count

Total Count

1 0

3,2% 0,0%

1 2

1,3% 2,6%
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Crosstab

...

TotalTanto faz

> 5 SM Count

Total Count

0 31

0,0% 100,0%

2 78

2,6% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

12,738a 9 ,175 ,160

13,186 9 ,154 ,108

13,506 ,048

,780b 1 ,377 ,397 ,213 ,032

78

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,032

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 19)
 Gosta de saber informações sobre doença/procedimentos
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Crosstab

...

Sim

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

16 4

76,2% 19,0%

15 4

78,9% 21,1%

4 2

57,1% 28,6%

29 1

93,5% 3,2%

64 11

82,1% 14,1%
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Crosstab

...

Não

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

4 1

19,0% 4,8%

4 0

21,1% 0,0%

2 1

28,6% 14,3%

1 1

3,2% 3,2%

11 3

14,1% 3,8%
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Crosstab

...

Total

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

1 21

4,8% 100,0%

0 19

0,0% 100,0%

1 7

14,3% 100,0%

1 31

3,2% 100,0%

3 78

3,8% 100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

8,585a 6 ,198 ,180

9,367 6 ,154 ,194

9,548 ,072

,761b 1 ,383 ,420 ,217 ,038

78

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,038

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 20) 
Teve dúvidas sobre o procedimento indicado
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Crosstab

...

Sim

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

2 19

9,5% 90,5%

0 19

0,0% 100,0%

0 7

0,0% 100,0%

4 27

12,9% 87,1%

6 72

7,7% 92,3%
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Crosstab

...

TotalNão

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

19 21

90,5% 100,0%

19 19

100,0% 100,0%

7 7

100,0% 100,0%

27 31

87,1% 100,0%

72 78

92,3% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

3,451a 3 ,327 ,341

5,255 3 ,154 ,247

2,730 ,468

,605b 1 ,437 ,513 ,278 ,099

78
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,099

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 20) 
Teve dúvida sobre o procedimento indicado?

Crosstab

...

Sim

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

2 19

9,5% 90,5%

0 19

0,0% 100,0%

0 7

0,0% 100,0%

4 27
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Crosstab

...

TotalNão

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

19 21

90,5% 100,0%

19 19

100,0% 100,0%

7 7

100,0% 100,0%

27 31
Crosstab

...

Sim

> 5 SM Count

Total Count

4 27

12,9% 87,1%

6 72

7,7% 92,3%
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Crosstab

...

TotalNão

> 5 SM Count

Total Count

27 31

87,1% 100,0%

72 78

92,3% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

3,451a 3 ,327 ,341

5,255 3 ,154 ,247

2,730 ,468

,605b 1 ,437 ,513 ,278 ,099

78

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,099

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 20.1
) Foi possível tirar as dúvidas durante a consulta
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Crosstab

Sim

Até 1 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

4 0 4

100,0% 0,0% 100,0%

5 1 6

83,3% 16,7% 100,0%
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Crosstab

Total

Até 1 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

2

100,0%

4

100,0%

6

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

2,400a 1 ,121 ,333 ,333

,150 1 ,699

2,634 1 ,105 ,333 ,333

,333 ,333

2,000c 1 ,157 ,333 ,333 ,333

6

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,333
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a. 

b. 

c. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 20.2
) Sentiu-se plenamente esclarecido

Crosstab

Sim

Até 1 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

1 1 2

50,0% 50,0% 100,0%

4 0 4

100,0% 0,0% 100,0%

5 1 6

83,3% 16,7% 100,0%
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Crosstab

Total

Até 1 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

2

100,0%

4

100,0%

6

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

2,400a 1 ,121 ,333 ,333

,150 1 ,699

2,634 1 ,105 ,333 ,333

,333 ,333

2,000c 1 ,157 ,333 ,333 ,333

6

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Continuity Correctionb

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,333
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a. 

b. 

c. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 21)
 Está satisfeito com as informações recebidas

Crosstab

...

Sim

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

21 0

100,0% 0,0%

18 1

94,7% 5,3%

7 0

100,0% 0,0%

30 0

96,8% 0,0%

76 1

97,4% 1,3%
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

0 0

0,0% 0,0%

1 0

5,3% 0,0%

0 0

0,0% 0,0%

0 1

0,0% 3,2%

1 1

1,3% 1,3%
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Crosstab

...

TotalNão

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

0 21

0,0% 100,0%

0 19

0,0% 100,0%

0 7

0,0% 100,0%

1 31

3,2% 100,0%

1 78

1,3% 100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

4,656a 6 ,589 ,628

4,704 6 ,582 ,628

5,811 ,628

,597b 1 ,440 ,552 ,325 ,134

78

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,134

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 21)
 Está satisfeito com as informações recebidas
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

0 21

0,0% 100,0%

1 18

5,3% 94,7%

0 7

0,0% 100,0%

1 30

3,2% 96,8%

2 76

2,6% 97,4%
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Crosstab

...

TotalSim

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

21 21

100,0% 100,0%

18 19

94,7% 100,0%

7 7

100,0% 100,0%

30 31

96,8% 100,0%

76 78

97,4% 100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

1,345a 3 ,718 ,783

1,932 3 ,587 ,783

1,801 ,783

,191b 1 ,662 ,739 ,430 ,203

78

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,203

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 23)
 Sente-se à vontade para conversar com o médico sobre seu caso
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Crosstab

...

Sim

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

20 1

95,2% 4,8%

19 0

100,0% 0,0%

6 0

85,7% 0,0%

31 0

100,0% 0,0%

76 1

97,4% 1,3%
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

1 0

4,8% 0,0%

0 0

0,0% 0,0%

0 1

0,0% 14,3%

0 0

0,0% 0,0%

1 1

1,3% 1,3%
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Crosstab

...

TotalNão

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

0 21

0,0% 100,0%

0 19

0,0% 100,0%

1 7

14,3% 100,0%

0 31

0,0% 100,0%

1 78

1,3% 100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

13,000a 6 ,043 ,100

7,593 6 ,269 ,100

8,587 ,100

,092b 1 ,761 ,880 ,439 ,047

78

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,047

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 23)
 Sente-se à vontade para conversar com o médico sobre seu caso
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Crosstab

...

Sim

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

20 1

95,2% 4,8%

19 0

100,0% 0,0%

6 1

85,7% 14,3%

31 0

100,0% 0,0%

76 2

97,4% 2,6%
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Crosstab

...

Total

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

1 21

4,8% 100,0%

0 19

0,0% 100,0%

1 7

14,3% 100,0%

0 31

0,0% 100,0%

2 78

2,6% 100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

5,571a 3 ,134 ,227

4,820 3 ,185 ,227

4,577 ,100

,489b 1 ,484 ,536 ,309 ,106

78

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,106

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 24.
A) TCLE: Serve para proteger os médicos
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Crosstab

...

Não

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

8 12

40,0% 60,0%

11 8

57,9% 42,1%

1 6

14,3% 85,7%

2 29

6,5% 93,5%

22 55

28,6% 71,4%
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Crosstab

...

TotalSim

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

12 20

60,0% 100,0%

8 19

42,1% 100,0%

6 7

85,7% 100,0%

29 31

93,5% 100,0%

55 77

71,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

17,418a 3 ,001 ,000

18,776 3 ,000 ,001

17,681 ,000

11,665b 1 ,001 ,001 ,000 ,000

77
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,000

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 24.
B) TCLE: Serve para proteger os pacientes

Crosstab

...

Não

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

9 11

45,0% 55,0%

11 8

57,9% 42,1%

3 4

42,9% 57,1%

18 13
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Crosstab

...

TotalSim

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

11 20

55,0% 100,0%

8 19

42,1% 100,0%

4 7

57,1% 100,0%

13 31
Crosstab

...

Não

> 5 SM Count

Total Count

18 13

58,1% 41,9%

41 36

53,2% 46,8%
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Crosstab

...

TotalSim

> 5 SM Count

Total Count

13 31

41,9% 100,0%

36 77

46,8% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

1,304a 3 ,728 ,759

1,304 3 ,728 ,759

1,375 ,750

,506b 1 ,477 ,525 ,268 ,056

77

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,056

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 24.
C) TCLE: Serve para dar explicações sobre o procedimento
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Crosstab

...

Não

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

12 8

60,0% 40,0%

10 9

52,6% 47,4%

6 1

85,7% 14,3%

20 11

64,5% 35,5%

48 29

62,3% 37,7%
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Crosstab

...

TotalSim

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

8 20

40,0% 100,0%

9 19

47,4% 100,0%

1 7

14,3% 100,0%

11 31

35,5% 100,0%

29 77

37,7% 100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

2,501a 3 ,475 ,489

2,734 3 ,434 ,442

2,370 ,514

,419b 1 ,518 ,575 ,290 ,060

77

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,060

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 24.
D) TCLE: Serve apenas como uma burocracia do hospital
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Crosstab

...

Não

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

20 0

100,0% 0,0%

16 3

84,2% 15,8%

7 0

100,0% 0,0%

27 4

87,1% 12,9%

70 7

90,9% 9,1%
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Crosstab

...

TotalSim

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

0 20

0,0% 100,0%

3 19

15,8% 100,0%

0 7

0,0% 100,0%

4 31

12,9% 100,0%

7 77

9,1% 100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

4,277a 3 ,233 ,259

6,498 3 ,090 ,148

3,725 ,243

1,253b 1 ,263 ,281 ,172 ,069

77

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,069

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 24.
E) TCLE: Não sei
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Crosstab

24.E) TCLE: Não sei

Não Sim

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

17 3 20

85,0% 15,0% 100,0%

16 3 19

84,2% 15,8% 100,0%

7 0 7

100,0% 0,0% 100,0%

29 2 31

93,5% 6,5% 100,0%

69 8 77

89,6% 10,4% 100,0%
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Crosstab

Total

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

20

100,0%

19

100,0%

7

100,0%

31

100,0%

77

100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

2,380a 3 ,497 ,545

3,054 3 ,383 ,485

2,058 ,510

1,481b 1 ,224 ,241 ,145 ,057

77
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,057

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 26) 
Frase que melhor descreve o que pensa sobre o TCLE

Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

12 0

60,0% 0,0%

12 1

63,2% 5,3%

4 0

57,1% 0,0%

16 0
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

0 1

0,0% 5,0%

1 2

5,3% 10,5%

0 2

0,0% 28,6%

0 6
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

1 0

5,0% 0,0%

2 1

10,5% 5,3%

2 0

28,6% 0,0%

6 1
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

0 4

0,0% 20,0%

1 3

5,3% 15,8%

0 1

0,0% 14,3%

1 7
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

4 3

20,0% 15,0%

3 0

15,8% 0,0%

1 0

14,3% 0,0%

7 1
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Crosstab

...

Total

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

3 20

15,0% 100,0%

0 19

0,0% 100,0%

0 7

0,0% 100,0%

1 31

Page 66



Crosstab

...

> 5 SM Count

Total Count

16 0

51,6% 0,0%

44 1

57,1% 1,3%

Crosstab

...

> 5 SM Count

Total Count

0 6

0,0% 19,4%

1 11

1,3% 14,3%
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Crosstab

...

> 5 SM Count

Total Count

6 1

19,4% 3,2%

11 2

14,3% 2,6%

Crosstab

...

> 5 SM Count

Total Count

1 7

3,2% 22,6%

2 15

2,6% 19,5%
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Crosstab

...

> 5 SM Count

Total Count

7 1

22,6% 3,2%

15 4

19,5% 5,2%

Crosstab

...

Total

> 5 SM Count

Total Count

1 31

3,2% 100,0%

4 77

5,2% 100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

13,257a 15 ,582 ,600

13,863 15 ,536 ,661

12,348 ,673

,007b 1 ,934 ,940 ,478 ,020

77

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,020

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 27) 
Leu o TCLE

Page 70



Crosstab

27) Leu o TCLE

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

0 2

0,0% 10,0%

2 2

10,5% 10,5%

0 1

0,0% 14,3%

7 6

22,6% 19,4%

9 11

11,7% 14,3%
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Crosstab

27) Leu o TCLE

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

2 4

10,0% 20,0%

2 0

10,5% 0,0%

1 0

14,3% 0,0%

6 5

19,4% 16,1%

11 9

14,3% 11,7%
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Crosstab

27) Leu o TCLE

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

4 14

20,0% 70,0%

0 15

0,0% 78,9%

0 6

0,0% 85,7%

5 13

16,1% 41,9%

9 48

11,7% 62,3%
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Crosstab

TotalNão li o termo

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

14 20

70,0% 100,0%

15 19

78,9% 100,0%

6 7

85,7% 100,0%

13 31

41,9% 100,0%

48 77

62,3% 100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

15,784a 9 ,072 ,067

21,160 9 ,012 ,021

14,392 ,061

7,691b 1 ,006 ,005 ,003 ,001

77

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,001

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 27) 
Leu o TCLE
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Crosstab

27) Leu o TCLE

Não leu

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

14 6 0

70,0% 30,0% 0,0%

15 2 2

78,9% 10,5% 10,5%

6 1 0

85,7% 14,3% 0,0%

13 11 7

41,9% 35,5% 22,6%

48 20 9

62,3% 26,0% 11,7%
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Crosstab

27) Leu o TCLE

Total

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

0 20

0,0% 100,0%

2 19

10,5% 100,0%

0 7

0,0% 100,0%

7 31

22,6% 100,0%

9 77

11,7% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

13,355a 6 ,038 ,034

16,431 6 ,012 ,018

12,273 ,035

7,381b 1 ,007 ,007 ,003 ,001

77
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,001

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 27.3
) Tamanho da letra do TCLE

Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

0 1

0,0% 50,0%

0 2

0,0% 50,0%

1 0

100,0% 0,0%

4 8

25,0% 50,0%
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

1 1

50,0% 50,0%

2 2

50,0% 50,0%

0 0

0,0% 0,0%

8 3

50,0% 18,8%

11 6
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Crosstab

...

Não sei

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

1 0 2

50,0% 0,0% 100,0%

2 0 4

50,0% 0,0% 100,0%

0 0 1

0,0% 0,0% 100,0%

3 1 16

18,8% 6,2% 100,0%

6 1 23
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Crosstab

Total

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

2

100,0%

4

100,0%

1

100,0%

16

100,0%

23
Crosstab

...

Total Count 5 11

21,7% 47,8%
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Crosstab

...

Total Count 11 6

47,8% 26,1%

Crosstab

...

Não sei

Total Count 6 1 23

26,1% 4,3% 100,0%

Crosstab

Total

Total Count 23

100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

7,044a 9 ,633 ,598

7,796 9 ,555 ,647

8,849 ,661

,976b 1 ,323 ,340 ,198 ,058

23

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,058

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 27.4
) Quantidade de informação no TCLE
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

2 0

100,0% 0,0%

4 0

100,0% 0,0%

1 0

100,0% 0,0%

10 1

62,5% 6,2%

17 1

73,9% 4,3%
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

0 0

0,0% 0,0%

0 0

0,0% 0,0%

0 0

0,0% 0,0%

1 3

6,2% 18,8%

1 3

4,3% 13,0%
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Crosstab

...

Não sei

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

0 0 2

0,0% 0,0% 100,0%

0 0 4

0,0% 0,0% 100,0%

0 0 1

0,0% 0,0% 100,0%

3 2 16

18,8% 12,5% 100,0%

3 2 23

13,0% 8,7% 100,0%
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Crosstab

Total

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

2

100,0%

4

100,0%

1

100,0%

16

100,0%

23

100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

3,551a 9 ,938 ,870

5,232 9 ,814 ,726

7,129 ,913

2,651b 1 ,103 ,152 ,079 ,079

23

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,079

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 27.5
) Compreensão do TCLE
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

1 1

25,0% 25,0%

2 2

50,0% 50,0%

1 0

100,0% 0,0%

13 2

81,2% 12,5%

17 5

68,0% 20,0%
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Crosstab

...

Não sei

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

1 2 4

25,0% 50,0% 100,0%

2 0 4

50,0% 0,0% 100,0%

0 0 1

0,0% 0,0% 100,0%

2 1 16

12,5% 6,2% 100,0%

5 3 25

20,0% 12,0% 100,0%
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Crosstab

Total

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

4

100,0%

4

100,0%

1

100,0%

16

100,0%

25

100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

10,196a 6 ,117 ,134

8,804 6 ,185 ,193

9,098 ,095

4,579b 1 ,032 ,025 ,025 ,006

25

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,006

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 27.6
) Nível de dificuldade de compreensão do texto do TCLE
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

1 1

50,0% 50,0%

3 1

75,0% 25,0%

1 0

100,0% 0,0%

11 4

68,8% 25,0%

16 6

69,6% 26,1%
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

1 0

50,0% 0,0%

1 0

25,0% 0,0%

0 0

0,0% 0,0%

4 1

25,0% 6,2%

6 1

26,1% 4,3%
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Crosstab

...

TotalNão sei

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

0 2

0,0% 100,0%

0 4

0,0% 100,0%

0 1

0,0% 100,0%

1 16

6,2% 100,0%

1 23

4,3% 100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

1,408a 6 ,965 1,000

1,859 6 ,932 1,000

4,635 ,888

,057b 1 ,811 ,913 ,537 ,137

23

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,137

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 28)
 Obrigatoriedade de assinar o TCLE
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

5 11

25,0% 55,0%

3 14

15,8% 73,7%

1 6

14,3% 85,7%

8 18

25,8% 58,1%

17 49

22,1% 63,6%
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Crosstab

...

Não sei

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

11 4 20

55,0% 20,0% 100,0%

14 2 19

73,7% 10,5% 100,0%

6 0 7

85,7% 0,0% 100,0%

18 5 31

58,1% 16,1% 100,0%

49 11 77

63,6% 14,3% 100,0%
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Crosstab

Total

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

20

100,0%

19

100,0%

7

100,0%

31

100,0%

77

100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

3,747a 6 ,711 ,734

4,713 6 ,581 ,662

3,165 ,821

,110b 1 ,741 ,764 ,400 ,057

77

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,057

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 29)
 Possibilidade de modificar o texto do TCLE
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

0 11

0,0% 57,9%

1 11

5,3% 57,9%

3 3

42,9% 42,9%

3 16

9,7% 51,6%

7 41

9,2% 53,9%
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Crosstab

...

Não sei

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

11 8 0

57,9% 42,1% 0,0%

11 7 0

57,9% 36,8% 0,0%

3 1 0

42,9% 14,3% 0,0%

16 11 1

51,6% 35,5% 3,2%

41 27 1

53,9% 35,5% 1,3%
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Crosstab

...

Total

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

0 19

0,0% 100,0%

0 19

0,0% 100,0%

0 7

0,0% 100,0%

1 31

3,2% 100,0%

1 76

1,3% 100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

13,565a 9 ,139 ,143

11,886 9 ,220 ,221

10,730 ,239

,405b 1 ,524 ,572 ,287 ,046

76

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,046

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 29)
 Possibilidade de modificar o texto do TCLE
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

0 11

0,0% 57,9%

1 11

5,3% 57,9%

3 3

42,9% 42,9%

3 16

9,7% 51,6%

7 41

9,2% 53,9%
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

11 8

57,9% 42,1%

11 7

57,9% 36,8%

3 1

42,9% 14,3%

16 12

51,6% 38,7%

41 28

53,9% 36,8%

Page 106



Crosstab

...

Total

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

8 19

42,1% 100,0%

7 19

36,8% 100,0%

1 7

14,3% 100,0%

12 31

38,7% 100,0%

28 76

36,8% 100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

12,122a 6 ,059 ,058

10,142 6 ,119 ,165

8,385 ,172

,742b 1 ,389 ,418 ,217 ,041

76

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,041

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 30)
 Quem entregou o TCLE
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

9 1

45,0% 5,0%

4 1

21,1% 5,3%

1 1

14,3% 14,3%

9 4

30,0% 13,3%

23 7

30,3% 9,2%
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

1 0

5,0% 0,0%

1 2

5,3% 10,5%

1 1

14,3% 14,3%

4 2

13,3% 6,7%

7 5

9,2% 6,6%
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

0 9

0,0% 45,0%

2 10

10,5% 52,6%

1 4

14,3% 57,1%

2 12

6,7% 40,0%

5 35

6,6% 46,1%
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

9 0

45,0% 0,0%

10 1

52,6% 5,3%

4 0

57,1% 0,0%

12 0

40,0% 0,0%

35 1

46,1% 1,3%
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Crosstab

30) Quem entregou o TCLE

Não lembro

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

0 1 20

0,0% 5,0% 100,0%

1 1 19

5,3% 5,3% 100,0%

0 0 7

0,0% 0,0% 100,0%

0 3 30

0,0% 10,0% 100,0%

1 5 76

1,3% 6,6% 100,0%
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Crosstab

Total

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

20

100,0%

19

100,0%

7

100,0%

30

100,0%

76

100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

11,142a 15 ,742 ,772

12,448 15 ,645 ,782

11,493 ,753

,179b 1 ,673 ,691 ,348 ,019

76

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,019

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 30)
 Quem entregou o TCLE
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

10 9

50,0% 45,0%

7 10

36,8% 52,6%

3 4

42,9% 57,1%

15 12

50,0% 40,0%

35 35

46,1% 46,1%
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Crosstab

30) Quem entregou o TCLE

Não sei

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

9 1 20

45,0% 5,0% 100,0%

10 2 19

52,6% 10,5% 100,0%

4 0 7

57,1% 0,0% 100,0%

12 3 30

40,0% 10,0% 100,0%

35 6 76

46,1% 7,9% 100,0%
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Crosstab

Total

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

20

100,0%

19

100,0%

7

100,0%

30

100,0%

76

100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

2,244a 6 ,896 ,910

2,811 6 ,832 ,890

2,104 ,944

,000b 1 ,992 1,000 ,525 ,058

76

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,058

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 31)
 Em qual momento o TCLE foi entregue
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

8 6

40,0% 30,0%

3 14

15,8% 73,7%

1 3

14,3% 42,9%

5 2

16,7% 6,7%

17 25

22,4% 32,9%
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

6 3

30,0% 15,0%

14 0

73,7% 0,0%

3 1

42,9% 14,3%

2 11

6,7% 36,7%

25 15

32,9% 19,7%
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

3 0

15,0% 0,0%

0 1

0,0% 5,3%

1 2

14,3% 28,6%

11 10

36,7% 33,3%

15 13

19,7% 17,1%
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Crosstab

...

Não sei

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

0 2 0

0,0% 10,0% 0,0%

1 1 0

5,3% 5,3% 0,0%

2 0 0

28,6% 0,0% 0,0%

10 1 1

33,3% 3,3% 3,3%

13 4 1

17,1% 5,3% 1,3%
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Crosstab

...

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

0 1

0,0% 5,0%

0 0

0,0% 0,0%

0 0

0,0% 0,0%

1 0

3,3% 0,0%

1 1

1,3% 1,3%
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Crosstab

...

Total

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

1 20

5,0% 100,0%

0 19

0,0% 100,0%

0 7

0,0% 100,0%

0 30

0,0% 100,0%

1 76

1,3% 100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

44,275a 18 ,001 .b

50,604 18 ,000 .b

44,886 ,000

6,193c 1 ,013 ,012 ,006 ,001

76

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,001

a. 

b. 

c. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 32) 
Teve tempo para ler o TCLE atentamente
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Crosstab

...

Sim

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

9 3 8

45,0% 15,0% 40,0%

5 4 10

26,3% 21,1% 52,6%

4 0 3

57,1% 0,0% 42,9%

26 0 5

83,9% 0,0% 16,1%

44 7 26

57,1% 9,1% 33,8%
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Crosstab

...

TotalNão

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

8 20

40,0% 100,0%

10 19

52,6% 100,0%

3 7

42,9% 100,0%

5 31

16,1% 100,0%

26 77

33,8% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

20,025a 6 ,003 ,003

23,252 6 ,001 ,001

20,060 ,001

8,995b 1 ,003 ,002 ,001 ,000

77
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,000

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 32) 
Teve tempo para ler o TCLE atentamente

Crosstab

...

Sim

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

9 3 8

45,0% 15,0% 40,0%

5 4 10

26,3% 21,1% 52,6%

4 0 3

57,1% 0,0% 42,9%

26 0 5
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Crosstab

...

Total

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

8 20

40,0% 100,0%

10 19

52,6% 100,0%

3 7

42,9% 100,0%

5 31
Crosstab

...

Sim

> 5 SM Count

Total Count

26 0 5

83,9% 0,0% 16,1%

44 7 26

57,1% 9,1% 33,8%
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Crosstab

...

Total

> 5 SM Count

Total Count

5 31

16,1% 100,0%

26 77

33,8% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

20,025a 6 ,003 ,003

23,252 6 ,001 ,001

20,060 ,001

8,995b 1 ,003 ,002 ,001 ,000

77

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,000

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 33)
 Solicitação de leitura do TCLE
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Crosstab

...

Sim Não

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

8 10 2

40,0% 50,0% 10,0%

3 15 1

15,8% 78,9% 5,3%

1 5 1

14,3% 71,4% 14,3%

15 15 1

48,4% 48,4% 3,2%

27 45 5

35,1% 58,4% 6,5%
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Crosstab

...

TotalNão sei

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

2 20

10,0% 100,0%

1 19

5,3% 100,0%

1 7

14,3% 100,0%

1 31

3,2% 100,0%

5 77

6,5% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

8,520a 6 ,202 ,204

8,915 6 ,178 ,237

8,943 ,127

1,579b 1 ,209 ,241 ,120 ,029

77
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,029

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 33)
 Solicitação de leitura do TCLE

Crosstab

...

Sim

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

8 12

40,0% 60,0%

3 16

15,8% 84,2%

1 6

14,3% 85,7%

15 16
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Crosstab

...

TotalNão / Não sei

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

12 20

60,0% 100,0%

16 19

84,2% 100,0%

6 7

85,7% 100,0%

16 31
Crosstab

...

Sim

> 5 SM Count

Total Count

15 16

48,4% 51,6%

27 50

35,1% 64,9%
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Crosstab

...

TotalNão / Não sei

> 5 SM Count

Total Count

16 31

51,6% 100,0%

50 77

64,9% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

7,058a 3 ,070 ,068

7,589 3 ,055 ,072

6,834 ,068

1,225b 1 ,268 ,297 ,156 ,041

77

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,041

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 34)
 Explicitação de que poderia tirar dúvidas com quem entregou TCLE
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Crosstab

...

Sim

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

12 6

60,0% 30,0%

9 10

47,4% 52,6%

4 2

57,1% 28,6%

15 15

48,4% 48,4%

40 33

51,9% 42,9%
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Crosstab

...

Não

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

6 2

30,0% 10,0%

10 0

52,6% 0,0%

2 1

28,6% 14,3%

15 1

48,4% 3,2%

33 4

42,9% 5,2%
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Crosstab

...

TotalNão sei

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

2 20

10,0% 100,0%

0 19

0,0% 100,0%

1 7

14,3% 100,0%

1 31

3,2% 100,0%

4 77

5,2% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

5,409a 6 ,493 ,492

5,967 6 ,427 ,526

5,508 ,443

,085b 1 ,771 ,820 ,416 ,058

77

Page 139



Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,058

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 34)
 Explicitação de que poderia tirar dúvidas com quem entregou TCLE

Crosstab

...

Sim

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

12 8

60,0% 40,0%

9 10

47,4% 52,6%

4 3

57,1% 42,9%

15 16

48,4% 51,6%

40 37
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Crosstab

...

TotalNão / Não sei

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

8 20

40,0% 100,0%

10 19

52,6% 100,0%

3 7

42,9% 100,0%

16 31

51,6% 100,0%

37 77
Crosstab

...

Sim

Total Count 40 37

51,9% 48,1%
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Crosstab

...

TotalNão / Não sei

Total Count 37 77

48,1% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,912a 3 ,822 ,849

,917 3 ,821 ,849

,993 ,849

,394b 1 ,530 ,587 ,296 ,059

77

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,059

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 35)
 Recebeu via/cópia do TCLE para levar consigo
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Crosstab

...

Sim

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

8 9

40,0% 45,0%

6 12

31,6% 63,2%

0 7

0,0% 100,0%

6 21

19,4% 67,7%

20 49

26,0% 63,6%
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Crosstab

...

Não

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

9 3

45,0% 15,0%

12 1

63,2% 5,3%

7 0

100,0% 0,0%

21 4

67,7% 12,9%

49 8

63,6% 10,4%
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Crosstab

...

TotalNão lembro

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

3 20

15,0% 100,0%

1 19

5,3% 100,0%

0 7

0,0% 100,0%

4 31

12,9% 100,0%

8 77

10,4% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

8,520a 6 ,202 ,201

10,835 6 ,094 ,133

7,600 ,231

1,811b 1 ,178 ,187 ,103 ,026

77
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,026

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 35)
 Recebeu via/cópia do TCLE para levar consigo

Crosstab

...

Sim

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

8 12

40,0% 60,0%

6 13

31,6% 68,4%

0 7

0,0% 100,0%

6 25

19,4% 80,6%

20 57
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Crosstab

...

Total

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

12 20

60,0% 100,0%

13 19

68,4% 100,0%

7 7

100,0% 100,0%

25 31

80,6% 100,0%

57 77
Crosstab

...

Sim

Total Count 20 57

26,0% 74,0%
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Crosstab

...

Total

Total Count 57 77

74,0% 100,0%

Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

5,519a 3 ,137 ,131

7,127 3 ,068 ,091

5,200 ,143

3,263b 1 ,071 ,078 ,044 ,016

77

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,016

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 36)
 Gosta/Gostaria de receber via/cópia para levar consigo
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Crosstab

...

Sim

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

17 3

85,0% 15,0%

14 5

73,7% 26,3%

1 6

14,3% 85,7%

15 15

48,4% 48,4%

47 29

61,0% 37,7%
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Crosstab

...

Não

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

3 0

15,0% 0,0%

5 0

26,3% 0,0%

6 0

85,7% 0,0%

15 1

48,4% 3,2%

29 1

37,7% 1,3%

Page 150



Crosstab

...

Total

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

0 20

0,0% 100,0%

0 19

0,0% 100,0%

0 7

0,0% 100,0%

1 31

3,2% 100,0%

1 77

1,3% 100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

15,798a 6 ,015 ,014

16,754 6 ,010 ,004

16,193 ,004

8,919b 1 ,003 ,002 ,001 ,001

77

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,001

a. 

b. 

10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio
 em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 36)
 Gosta/Gostaria de receber via/cópia para levar consigo
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Crosstab

...

Sim

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

17 3

85,0% 15,0%

14 5

73,7% 26,3%

1 6

14,3% 85,7%

15 16

48,4% 51,6%

47 30

61,0% 39,0%

Page 153



Crosstab

...

Total

Até 1 SM Count

> 1SM - 2 SM Count

> 2 SM - 5 SM Count

> 5 SM Count

Total Count

3 20

15,0% 100,0%

5 19

26,3% 100,0%

6 7

85,7% 100,0%

16 31

51,6% 100,0%

30 77

39,0% 100,0%
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Chi-Square Tests

Value df

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

14,627a 3 ,002 ,002

15,467 3 ,001 ,002

14,293 ,002

8,767b 1 ,003 ,004 ,002 ,001

77

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

N of Valid Cases

,001

a. 

b. 
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ANEXO: TERMOS DE CONSENTIMENTO DOS HOSPITAIS 
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ANEXO A – Transcrição dos termos do hospital do SUS 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA REALIZA-
ÇÃO DE QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLÁSICA 
 
Por favor, leia atentamente este informe de consentimento. Faça todas as perguntas que 
necessita, mesmo que as considere inadequadas. 
 
Este procedimento consta da administração de quimioterapia antineoplásica, medica-
mentos cuja intenção é atuar nas células doentes tentando destruí-las, impedir o cresci-
mento e aliviar os sintomas causados pelo crescimento do tumor. 
 
Poderá ser administrada através da veia ou de um cateter, comprimidos (via oral), ad-
ministração intratecal (aplicada no líquor – líquido da espinha), subcutâneo (injeção na 
pele), no músculo ou via intravesical (dentro da Bexiga). A via de administração de-
pende da medicação e é indicada pelo médico. 
 
Poderá ser realizado com o paciente internado, no ambulatório ou em sua residência, 
depende do protocolo de medicações, via de administração e do tempo de administra-
ção. 
 
As medicações quimioterápicas podem ter efeitos colaterais e podem causar, vômitos, 
náuseas, alteração intestinal (constipação ou diarreia), perda temporária de cabelos, 
úlceras (feridas) na boca, lesões na pele no local da administração, e algumas vezes 
sangramento pela bexiga. Vale ressaltar que serão tomadas todas as medidas disponí-
veis para a prevenção e/ou redução destes efeitos colaterais. 
 
Também podem diminuir de forma intensa a produção de hemáceas (células verme-
lhas), leucócitos (células brancas) e plaquetas necessárias à coagulação do sangue, de-
terminando em maior risco de infecções e/ou sangramento, e, portanto risco de morte, o 
que obriga o tratamento dessas complicações com transfusões de concentrado de hemá-
ceas, plaquetas e administração de antibióticos. 
 
Nos momentos de diminuição das células no sangue, se você tiver febre ou outros si-
nais de infecção, poderá ser necessária a internação, para receber tratamento específico 
como antibióticos pela veia. 
 
Meses ou anos após o término do tratamento, efeitos colaterais chamados tardios pode-
rão aparecer. Poderá haver alterações no coração, lesões no fígado, nos rins ou outros 
órgãos. Podem causar impotência sexual, esterilidade e ainda que esta não ocorra, exis-
te risco do dano genético celular que pode ser transmitido aos seus filhos. 
 
Outra grande preocupação que temos, é a possibilidade de um câncer secundário pelo 
uso de alguns quimioterápicos. Estas são as razões pelas quais nos preocupamos em 
determinar o risco a que o paciente pertence, tentando da a ele a menor quantidade de 
quimioterapia possível, sem prejuízo ao tratamento, mantendo os mais altos índices de 
cura. 
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É importante lembrar que ainda estamos diante de uma doença grave e apesar da possi-
bilidade de cura, ainda morrem muitos pacientes, e que apesar de classifica-los em ris-
cos, sabemos que o comportamento da doença em cada paciente é individual, podendo 
a droga não ter o efeito esperado. 
 
BENEFÍCIOS: 
 
A possibilidade de benefício oferecida será a redução do tumor ou cura. 
 
DIREITO À RECUSA OU ABANDONO. 
 
A decisão em aceitar este tratamento é voluntária, podendo recusar-se a participar ou 
descontinuar o tratamento em qualquer momento. 
 
Mesmo concordando com o tratamento proposto, gostaríamos de deixa-lo à vontade 
para procurar novas opiniões/opções de tratamento a qualquer momento. 
 
 
 
ASSINATURAS 
 
 
Nome do paciente 
 
 
______________________________________________ data _____/___/______ 
Assinatura do paciente ou responsável 
(grau de parentesco: ________________________________) 
 
 
 
Nome do médico responsável/CRM 
 
 
______________________________________________ data ____/____/______ 
Assinatura do médico responsável 
 
 
Nome da testemunha 
 
 
______________________________________________ data _____/____/_____ 
Assinatura da testemunha 
 
 
 
Barretos, ________de ____________________________ de ________________ 
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Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido 

 
 
 

ADMINISTRAÇÃO DE IODADO ENDOVENOSO 
 
 
OBJETIVO 
O objetivo deste documento é esclarecer sobre os riscos do contraste iodado endovenoso (injetado na veia) 
utilizado em exames como de tomografia computadorizada e urografia excretora. 
 
JUSTIFICATIVA 
O contraste iodado (com iodo) endovenoso (na veia) ajuda na investigação (esclarecimento) do diagnóstico 
de patologias (doenças), principalmente inflamatórias (inflamação), neoplasia (tumor, câncer) e vascular (das 
veias e artérias). Auxilia na interpretação de imagens de órgãos e estruturas internas do corpo. 
 
DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROCEDIMENTO 
O contraste iodado (com iodo) é um líquido incolor, injetado numa veia do corpo, geralmente em uma veia 
do braço, das mãos ou dos pés, após punção (furar) da pele ou de cateter previamente colocado no paciente. 
O contraste é injetado na veia durante a realização do exame. O volume (quantidade) injetado depende do 
peso do paciente. 
 
RISCOS POSSÍVEIS 
O contraste iodado endovenoso é rotineiramente utilizado, porém podem acontecer reações adversas (reações 
indesejadas que podem causar riscos). Estima-se que algum tipo de reação adversa ocorra em 3,1 e 12% dos 
pacientes (3.1 a 12 de cada 100) que recebem contraste iodado. Estima-se que as reações graves ocorram em 
0,04 a 0,22% dos pacientes (0,4 a 2,2 em cada 1000) que recebem contraste iodado. 
Não é possível prever quais pacientes apresentarão reações adversas graves aos meios de contrastes iodado. 
Reações fatais (morte) podem ocorrer em pacientes que já receberam contrastes previamente sem qualquer 
sintoma de reação adversa. A grande maioria das reações ocorre nos primeiros 5 a 20 minutos após injeção 
do contraste na veia (reações imediatas). 
Outros tipos de reações que podem eventualmente ocorrer são: 
Reações adversas leves: incluem náuseas (enjôo), vômito, calor, dor de cabeça leve, coceira, calafrio, tremo-
res, urticária (manchas vermelhas com coceira), tosse, alteração do paladar (gosto na boca), sudorese, (suor 
frio), rubor (vermelhidão no rosto), formigamento, dor no local da injeção, inchaço nos olhos e boca. 
Reações adversas moderadas: incluem vômitos intensos, aumento ou queda da pressão arterial, aumente do 
inchaço do rosto, dispneia (falta de ar), broncoespasmo (dificuldade para respirar e chiado no peito), laringo-
espasmo (dificuldade respirar e chiado na garganta) dor no peito ou dor de cabeça intensa. 
Reações adversas graves: edema de glote (alta de ar importante), perda da consciência, convulsões, edema 
agudo de pulmão (água no pulmão), queda importante da pressão arterial, arritmia cardíaca com queda da 
pressão arterial, parada cardio-respiratória (parada do coração e da respiração espontânea) ou MORTE (pro-
babilidade: menos se 1 em 100.000 exames). 
Poderá haver extravasamento de contraste para fora da veia no momento da injeção (frequência de 0,6%), 
podendo causar inchaço no local, dor local, eventualmente ulceração da pele, necrose, flebite (inflamação da 
parede da veia), trombose da veia. 
Pode haver também aumento do volume das glândulas parótidas. 
Uma pequena porcentagem das reações adversas ocorre tardiamente (até 96 horas pós-injeção do contraste), 
sendo a maioria delas classificadas como leves. 
Na tentativa de tratar as possíveis reações adversas acima descritas, poderá ser necessário tratamento clínico 
(internação hospitalar, inclusive UTI) ou cirurgia. 
Os pacientes que apresentam maior probabilidade de desenvolver efeitos adversos por ocasião da injeção são: 

1. Indivíduos que tiveram reação moderada ou grave ao contraste iodado em exame anterior. 
2. Paciente com alergia ou asma brônquica 
3. Indivíduos com doença cardíaca grave 
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4. Pacientes com diagnóstico de mieloma múltiplo, anemia falciforme, policitemia, feocromocitoma. 
5. Pacientes com insuficiência renal ou doença renal em paciente com diabetes mellitus. 
6. Pacientes com hipertireoidismo 
7. Pacientes com insuficiência pulmonar grave 
8. Pacientes idosos 
9. Pacientes ansiosos 
10. Pacientes com doença auto-imune 

 
Se você se enquadra numa destas categorias de risco, informe obrigatoriamente. 
 
OBS: Pacientes do sexo feminino, caso exista a possibilidade de estar grávida, favor comunicar. 
 
ALTERNATIVAS 
O exame de tomografia computadorizada poderá ser realizado apenas sem a utilização de contraste iodado, 
porém diminui a capacidade diagnóstica do método de imagem, principalmente na investigação das doenças 
inflamatórias (inflamação) e neoplasia (tumor, câncer). Em determinados casos, o exame pode ser substituído 
por Ressonância Magnética. A indicação do exame é de competência do seu médico e deve ser com ele dis-
cutido. 
 
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 
Li ou foi lido para mim por um(a) funcionário(a), as informações contidas neste documento antes de assinar 
este termo de consentimento. Declaro que fui informado sobre os métodos e meios de administração do me-
dicamento a ser utilizado, as inconveniências, riscos, benefícios e eventos adversos que podem vir a ocorrer 
em consequência do procedimento e do medicamento e que compreendi todas as informações fornecidas. 
Declaro que tive tempo suficiente para ler e entender as informações acima. Declaro também que toda a 
linguagem técnica utilizada na descrição foi explicada. Foi me dada a oportunidade de fazer perguntas e 
recebi respostas para todas as minhas dúvidas. Confirmo também que recebi uma cópia deste formulário de 
consentimento. Compreendo que sou livre para retirar a minha autorização a qualquer momento, sem prejuí-
zo para continuidade do tratamento. 
Autorizo de forma livre, a realização dos procedimentos que necessitem a administração endovenosa de con-
traste iodado. 
Considero-me suficientemente esclarecido, pois as explicações em palavras apropriadas foram fornecidas a 
mim, familiar e/ou responsável legal. 
 
 
 

_________________________ de _____________________ de 20________ 
 
 

______________________________________________________________ 
Paciente ou responsável legal (nome legível) 

 
 

______________________________________________________________ 
Assinatura 

 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos e aceitação do paciente ou responsável legal. 
 
Nome:__________________________________________________________________________________ 
 
Assinatura:______________________________________________________________________________ 
 
Atesto que expliquei cuidadosamente o objetivo deste consentimento, os possíveis riscos e benefícios, junto 
ao paciente e/ou seu representante autorizado. O paciente e/ou representante legal reitera que recebeu todas 
as informações necessárias, as quais foram fornecidas em uma linguagem adequada e compreensível e que 
ele/ela compreendeu essa explicação. 
 
Nome:__________________________________________________________________________________ 
 
Assinatura:______________________________________________________________________________ 
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ANEXO B – Transcrição dos termos do hospital particular 
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Paciente: ______________________________________ 

Passagem: _________________ leito: _______________ 

Prontuário: _____________________________________ 

 
 

TERMO DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO 

(Consentimento informado - Norma Técnica Resolução SS-169 d19/06/96) 

 

Este Termo de Consentimento Informado e Esclarecido está de acordo com as disposições no 

novo Código de Ética Médica vigente a partir de 13 de abril de 2010.  

 

1. Recebi as explicações necessárias, em linguagem clara e acessível, quanto a minha doença e 

seus riscos. Também me foi explicado o tratamento proposto com seus riscos, benefícios, efeitos 

colaterais, prognóstico e alternativas de tratamento. Fui informado(a) sobre os riscos e/ou benefí-

cios de não ser tomada nenhuma atitude terapêutica diante da natureza da minha doença. O tra-

tamento proposto que será realizado consiste em __________________________________, por 

um período inicial previsto de _______ meses, e tem o intuito de tratar a minha doença 

(_______________________). Fui informado que poderá(ão) ocorrer intercorrência(s) e/ou ou-

tra(s) situação(ões) imprevisível (eis) ou fortuita(s), não obstante toda a técnica e boa indicação do 

tratamento realizado. 

 

2. Estou ciente de que em procedimentos médicos como o(s) citado(s), podem, dependendo de 

cada paciente, ocorrer efeitos adversos ou complicações gerais como: sangramento, infecção, 

perda de cabelo e pelos, complicações tromboembólicas, alterações neuromotoras ou na visão e 

audição, vômitos, diarréia, aftas, perda de apetite, reações alérgicas e outros efeitos colaterais 

próprios da quimioterapia. Além disso, o tratamento poderá não trazer o benefício esperado.  

3. Fui informado(a) do risco de alteração na fertilidade pela doença e/ou tratamento instituído e 

sobre os métodos possíveis para minimizá-la ou mesmo métodos artificiais para promover uma 

futura gravidez. 

4. Comprometo-me, neste ato, por mim ou como responsável pelo paciente, a adotar medidas 

eficazes e eficientes de contracepção (homens e mulheres) durante toda a duração do tratamento 

sistêmico e até o período indicado pelo médico após o seu término. 

5. Esta autorização é dada ao(à) médico(a) _________________________ bem como ao(s) 

membro(s) de sua equipe e/ou outro(s) profissional(ais) por ele selecionado(s) a intervir no(s) pro-

cedimento(s) de acordo com o seu julgamento profissional. 

6. Tive a oportunidade de esclarecer todas as minhas dúvidas relativas ao(s) procedimento(s), 

após ter lido e compreendido todas as informações constantes neste documento, antes de sua 

assinatura. 

 

Rubrica __________________________ 
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Paciente: ______________________________________ 

Passagem: _________________ leito: _______________ 

Prontuário: _____________________________________ 

 
 

TERMO DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO 

(Consentimento informado - Norma Técnica Resolução SS-169 d19/06/96) 

 

 

7. Consinto, portanto, que o(a) médico(a) acima identificado realize o tratamento e permito que 

utilize seu julgamento técnico para que sejam alcançados os melhores resultados possíveis, atra-

vés dos recursos conhecimentos na atualidade pela medicina e disponíveis neste hospital.  

 

8. Confirmo que li, compreendi e concordo com os itens acima referidos e que me foi dada a opor-

tunidade para anular quaisquer espaços em branco, parágrafo ou palavras com os quais não con-

cordo. 

 

 

Paciente            Responsável 

 

 

Nome legível: __________________________________ Assinatura:________________________ 

 

Grau de Parentesco: _____________________________ Identidade N.º  ____________________ 

 

São Paulo _______ /______  /______  Hora: _______ : ________ 

 

 

Confirmo que expliquei detalhadamente para o (a) paciente e/ou seus familiar (es) ou responsável 

(is) o propósito, os riscos, benefícios, prognósticos e as alternativas para o tratamento acima des-

crito  

 

 

Nome do médico:_________________________ Assinatura ________________ CRM _________ 

 

 

São Paulo _______ /______  /______  Hora: _______ : ________ 
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O que é? 
 
Tomografia Computadorizada (TC) é um método diagnóstico que se utiliza de radiação ionizante para a 
realização de imagens do nosso corpo; só que ao contrário do raio-X convencional, a TC adquire as ima-
gens em “fatias”, conferindo mais precisão ao diagnóstico.  
A radiação utilizada na TC é mínima, e os benefícios do estudo são muito maiores do que os riscos en-
volvidos. Mesmo assim, mulheres que possam estar grávidas devem comunicar este fato à equipe de 
enfermagem do setor, pois os riscos da radiação são maiores em embriões ou fetos. 
 
Para que serve? 
A TC auxilia o médico no diagnóstico preciso, através da obtenção de imagens do nosso corpo. 
 
Como é feita? 
 
O paciente fica deitado em uma mesa que se move através de uma abertura no centro do aparelho on-
de as imagens são adquiridas. O tempo do exame varia entre 15 e 45 minutos. Caso seja necessário con-
traste oral, a aquisição das imagens é precedida pela ingestão de solução de contraste, sendo que o 
tempo para sua administração é variável e depende do objetivo do seu exame (em geral, de 15 a 45 mi-
nutos). Se for necessária a administração intravenosa do contraste, uma veia será puncionada (geral-
mente no braço). Além disso, precisaremos da sua autorização antes de iniciar o exame.  
 
O Contraste é necessário? 
 
O meio de contraste geralmente é necessário, pois melhora a eficácia da TC na detecção e caracteriza-
ção de diversas patologias.  
O contraste utilizado na tomografia é o iodado. Dependendo do exame, ele pode ser administrado pelas 
vias oral, venosa ou raramente retal. Por via oral, além do contraste iodado podem ser utilizados água 
ou outros líquidos.   
A não utilização do contraste endovenoso pode reduzir a acurácia do exame de tomografia, dificultando 
o diagnóstico de algumas patologias. 
 
 Quais os riscos da administração do contraste: 
 
O contraste iodado é considerado uma medicação bastante segura, mas como pode acontecer com 
qualquer medicação administrada na veia, podem ocorrer reações adversas numa minoria dos casos. 
As reações mais frequentes são: sensação de calor no corpo durante a injeção, náusea, vômito, diarréia 
(no caso do contraste oral), coceira, urticária, espirros e inchaço da pálpebra. Muito raramente reações 
mais graves podem ocorrer como choque anafilático e colapso circulatório. 
Parte das perguntas do questionário que você vai responder antes do exame visam justamente detectar 
riscos na administração deste contraste. Salientamos que nosso serviço tem disponíveis todos os recur-
sos para tratar essas reações adversas e que as desvantagens de não se usar o contraste intravenoso 
superam em muito os riscos decorrentes de sua administração. 
Raramente pode ocorrer extravasamento do contraste ou tromboflebite (inflamação e/ou trombose da 
veia) relacionados à punção venosa e injeção do contraste.  Mesmo adotando protocolos rígidos de qua-
lidade e segurança, estas complicações não são totalmente passíveis de prevenção. 

TERMO DE CONSENTIMENTO  
INFORMADO 

PARA REALIZAÇÃO DE 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 
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Preparo: 
Em muitos exames de TC pede-se jejum prévio de algumas horas. Nestes casos, eventuais remédios uti-
lizados pelos pacientes não devem ser suspensos. 
Pacientes diabéticos que façam uso de Metformina deverão suspender a medicação no dia do exame e 
48 horas após a realização da TC com contraste endovenoso. 
Anestesia ou sedação podem ser indicadas em casos específicos, sendo necessária avaliação pré-
anestésica. 
Raramente, pode ser indicado o uso de anti-alérgicos antes do exame, para reduzir a chance de reação 
alérgica. A decisão é baseada nas informações que serão preenchidas no questionário entregue. 
 
Depois do exame: 
O paciente poderá retornar à sua rotina normal, devendo ingerir bastante líquido (se não houver restri-
ção médica), ajudando desta forma o organismo a eliminar o contraste. 
 
Resultado do exame: 
O médico radiologista emitirá um relatório sobre o que foi encontrado. Certifique-se que o médico soli-
citante tenha acesso a este resultado o mais breve possível, pois qualquer exame de imagem pode reve-
lar alterações que mereçam tratamento médico ou cuja eficácia do tratamento possa ser comprometida 
pela demora em iniciá-lo. 

 
Por que podem ocorrer atrasos no horário de seu exame? 
Embora façamos o possível para atendê-lo no horário agendado, imprevistos podem ocorrer, tais como: 
quebra de equipamento, problemas nos computadores, queda ou oscilação de energia, urgência médi-
ca, exames que necessitem de estudo mais detalhado e pacientes menos colaborativos. Caso ocorra 
atraso no seu exame, encontraremos alternativas para que você permaneça o menor tempo possível no 
setor. 
Em caso de dúvida: 
Sinta-se inteiramente à vontade para nos perguntar qualquer coisa que ainda deseje saber, antes do iní-
cio do exame.   

 
Estamos à sua disposição. 

 
CONSENTIMENTO 

Declaro que li e entendi as informações a respeito do exame acima citado, tomando conhecimento 
do seu objetivo, riscos, efeitos colaterais do contraste quando utilizado, bem como orientações 
após término do exame. Tive a oportunidade de esclarecer dúvidas e concordo com sua realiza-
ção. 
Entendi que a qualquer momento e sem necessidade de explicações poderei revogar este consen-
timento antes da realização do exame. 

     SÃO PAULO, ______/______/______  HORA_____:_____ 
 
____________________________________________________            ____________________________________________ 
ASSINATURA DO PACIENTE/REPRESENTANTE LEGAL           NOME DO PACIENTE/REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

RESPONSÁVEL / REPRESENTANTE LEGAL 

Nome:__________________________________________ Idade:________ Data de nasc.: ____/____/____ 

Identidade N° ______________Órgão Expedidor: _________ Grau de parentesco: ___________________ 

 
 

                                                                                                  ____________________________________________________ 
                                                                                                                           NOME DO FUNCIONÁRIO / DRT 
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	Title
	Crosstab
	Chi-Square Tests

	10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 32) Teve tempo para ler o TCLE atentamente
	Title
	Crosstab
	Chi-Square Tests

	10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 33) Solicitação de leitura do TCLE
	Title
	Crosstab
	Chi-Square Tests

	10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 33) Solicitação de leitura do TCLE
	Title
	Crosstab
	Chi-Square Tests

	10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 34) Explicitação de que poderia tirar dúvidas com quem entregou TCLE
	Title
	Crosstab
	Chi-Square Tests

	10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 34) Explicitação de que poderia tirar dúvidas com quem entregou TCLE
	Title
	Crosstab
	Chi-Square Tests

	10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 35) Recebeu via/cópia do TCLE para levar consigo
	Title
	Crosstab
	Chi-Square Tests

	10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 35) Recebeu via/cópia do TCLE para levar consigo
	Title
	Crosstab
	Chi-Square Tests

	10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 36) Gosta/Gostaria de receber via/cópia para levar consigo
	Title
	Crosstab
	Chi-Square Tests

	10.1) Renda familiar mensal por número de moradores no domicílio em salários mínimos (ref. SM 2017 = 937 reais) - Categorizado * 36) Gosta/Gostaria de receber via/cópia para levar consigo
	Title
	Crosstab
	Chi-Square Tests






