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REMUNERAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS EM PESQUISAS CLÍNICAS: 

INCENTIVO OU COERÇÃO? UMA ANÁLISE À LUZ DO PRINCÍPIO DA 

AUTONOMIA. 

Resumo 

Este trabalho analisa a controvérsia entre representantes da indústria e 

pesquisadores, provocada pela alteração da Resolução 196/96, do Conselho 

Nacional de Saúde, que trata da regulamentação de ensaios clínicos que envolvem 

medicamentos, principalmente, em relação à proteção e segurança dos sujeitos de 

pesquisa. A Resolução 196/96 será alterada até o fim do primeiro semestre de 2013 

e duas das modificações divulgadas pela imprensa são: a possibilidade de avaliação 

apenas pelo CEP da instituição em que a pesquisa será realizada e a de 

remuneração dos sujeitos de pesquisa (COLUCCI; MISMETTI, 2012; BASSETE, 

2013). 

No Brasil a pesquisa em seres humanos é disciplinada pela Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). Tal norma prevê que todos os ensaios clínicos 

que envolvem medicamentos devem ser aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da instituição onde a pesquisa será realizada e eventualmente pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep). A última avalia pesquisas de 

áreas temáticas especiais, que são de muita relevância para os interesses 

nacionais, ou ainda, aqueles capazes de comprometer a integridade dos 

participantes da pesquisa (DINIZ, 2011; GRECO; SARDINHA, 2012).  

Há controvérsia entre representantes da indústria e pesquisadores quanto às 

mudanças notificadas, principalmente, em relação à garantia da proteção aos 

participantes em estudos clínicos ( COLUCCI; MISMETTI, 2012). 

Seus objetivos são revisar a literatura e discutir uma das alterações que será 

efetivada pelo Conselho Nacional de Saúde na resolução 196/96, especificamente, a 

remuneração dos participantes em ensaios clínicos de medicamentos à luz do 

princípio da autonomia. 



 

 

 

1- Introdução 

A realização de pesquisas em seres humanos no Brasil é regulamentada pela 

Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), de 10 de outubro de 

1.996, que tem por alicerce ético a Declaração de Helsinque e o Código de 

Nuremberg e como fundamentos a autonomia, a não maleficência, a beneficência e 

a justiça. Sua principal finalidade é proteger os sujeitos de pesquisa, sobretudo os 

mais vulneráveis, assegurando a garantia do respeito à dignidade humana (DINIZ, 

2011; GRECO; SARDINHA, 2012). 

Diante desse novo paradigma, inúmeras questões referentes à remuneração dos 

sujeitos de pesquisa surgem, demandando análise e discussão fundamentada em 

princípios éticos, na sua adequação e repercussão social e jurídica, a fim de 

preservar a segurança dos participantes em pesquisas envolvendo medicamentos. 

As várias questões que permeiam o tema podem ter como início a perspectiva ética, 

ou seja, se a remuneração de sujeitos em estudos clínicos pode ou não feri-la e em 

caso positivo em que situações e se estas podem ainda ser evitadas. Também se 

deve ter em mente o objetivo de tal remuneração e se tal prática atende à finalidade 

a que se destina, que é aumentar a captação de voluntários em estudos clínicos de 

forma segura. Pode-se também questionar se a remuneração exerceria sobre o 

indivíduo um poder coercitivo capaz de afetar sua autonomia, e ainda se seria 

possível dimensionar a adequação da remuneração e de que forma os CEPs fariam 

esta avaliação. 

Conforme dados do Food and Drug Administration (FDA), o Brasil ocupa atualmente 

a quinta posição entre os países onde são realizados mais ensaios clínicos, o que 

decorre de três fatores: a existência de centros estruturados de pesquisa; a 

variabilidade populacional e o baixo custo para sua realização (MURRAY; LUMPKIN, 

2011).  

Segundo a associação que representa as indústrias do setor, o país tem capacidade 

para atrair mais estudos e consequentemente mais tecnologia, desde que sejam 



 

 

superados alguns entraves, como por exemplo, a morosidade para aprovação dos 

projetos de pesquisa (BASSETTE, 2013).  

A resolução 196/96, que passou por consulta pública em 2011, tendo recebido mais 

de 1,8 mil sugestões, será alterada a fim de atrair mais pesquisas clínicas para o 

país. Sua publicação é esperada para o segundo semestre de 2013. As mudanças 

divulgadas até o momento são a remuneração dos sujeitos de pesquisa e a 

possibilidade dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) de cada instituição avaliar 

projetos de pesquisa sem a necessidade da análise da Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (Conep) (BASSETTE, 2013).  

Tal trabalho justifica-se pela relevância social do tema e por suas implicações éticas 

jurídicas e sociais, principalmente, em relação à proteção e segurança dos sujeitos 

de pesquisa. 

2- Objetivos 

Este trabalho tem por objetivo geral estudar os fundamentos éticos da pesquisa 

clínica de medicamentos em seres humanos. Seus objetivos específicos são revisar 

a literatura e discutir uma das alterações que serão efetivadas pelo Conselho 

Nacional de Saúde na resolução 196/96, especificamente, a remuneração dos 

participantes em ensaios clínicos de medicamentos à luz do princípio da autonomia. 

3- Metodologia  

Foi realizada revisão da literatura por meio das bases de dados SciELO e PubMed e 

pesquisa da doutrina e da legislação nacional pertinente. Foram utilizados como 

descritores os termos: “Pesquisa clínica”, “Autonomia”, “Bioética” e “Consentimento 

Informado”. 

O tema foi analisado adotando-se como referencial teórico o princípio da autonomia 

à luz do método dedutivo. 

Por se tratar de revisão de literatura e não envolver seres humanos este projeto 

dispensou avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa. 



 

 

 

4- Desenvolvimento 

A autonomia diz respeito à capacidade de autodirecionamento do ser humano, de 

seu direito de agir segundo seus valores e crenças, em síntese à sua capacidade de 

autodeterminação. Segundo Kant a autonomia da vontade representa como esta é 

constituída, sobre que valores íntimos e pessoais ela está alicerçada, 

independentemente da constituição do objeto do querer. A autonomia representa 

deste modo, o reconhecimento da dignidade do ser humano em relação ao que o 

mesmo acredita ser o melhor para si, ou seja, sua escolha, um direito fundamental 

(BITTAR, 2012). 

Este direito, embora fundamental, pode ser afetado, principalmente quando 

interesses maiores são estabelecidos em países socioeconomicamente vulneráveis 

(SCARPELLI, 2007). 

Em pesquisas clínicas o respeito à autonomia é garantido por meio do 

consentimento livre e informado do voluntário. Para a efetivação de tal garantia faz-

se necessária uma troca de informações idônea e transparente e a liberdade total do 

voluntário, para que seja capaz de agir conforme sua vontade, no seu melhor 

interesse de acordo com seus valores e crenças. 

A pesquisa clínica, principalmente a que envolve novos fármacos, tem como 

principal objetivo avaliar a segurança e a eficácia dos medicamentos. Para tanto, o 

novo fármaco é testado, inicialmente em voluntários saudáveis, e em seguida em 

indivíduos que apresentam a condição clínica que a nova entidade pretende tratar. 

O Brasil é um mercado promissor para a realização de ensaios clínicos, 

principalmente porque o custo de realização de tais ensaios no país é baixo, ficando 

atrás apenas da Rússia, Argentina, China e Índia e pelo fato do mesmo possuir 

centros estruturados para sua realização (GONÇALVES, 2011). Segundo dados do 

ClinicalTrials. Gov, base de dados de ensaios clínicos do FDA, no Brasil há 738 

estudos em andamento. Destes 41 são de Fase I, 133 de fase II, 359 de fase III e 

120 de fase IV.  



 

 

Além dos fatores destacados, a facilidade de recrutamento de pacientes e o 

ambiente ético-regulatório também determinam a competitividade para realização 

dos ensaios clínicos de um país (GOMES, 2012).  

A fase I corresponde aquela em que o medicamento é administrado a voluntários 

sadios a fim de avaliar seu perfil de segurança e sua farmacocinética. Nas fases II e 

III o medicamento é testado em doentes com a condição específica a que se destina 

o fármaco e de modo controlado. A fase IV corresponde a de vigilância pós-

comercialização, fase em que o medicamento passa a ser utilizado por um número 

maior de pacientes em condições variadas e não controladas.  

A captação de voluntários para a realização de ensaios clínicos, principalmente na 

fase I, não constitui uma tarefa fácil, uma vez que estes necessitam ser adultos, 

jovens, saudáveis e capazes para consentir a se submeter a possíveis riscos da 

exposição a substâncias ainda pouco conhecidas. Neste sentido a remuneração dos 

sujeitos de pesquisa poderia representar um incentivo à participação e facilitar sua 

captação por indústrias farmacêuticas ou centros de pesquisa.  

Há controvérsia entre representantes da indústria e pesquisadores em relação à 

garantia da proteção aos participantes, frente à possibilidade de remuneração 

destes (COLUCCI; MISMETTI, 2012). Para alguns pesquisadores, a remuneração 

dos participantes afeta o modo como eles reconhecem os riscos e benefícios 

presentes em estudos clínicos, podendo induzi-los a aceitar maiores riscos e, 

consequentemente, inibindo a decisão livre, ou seja, a autonomia do sujeito 

(FORTES, 1998).  

Para o pesquisador Roberto Abadie (2010), que estudou a questão da remuneração 

dos voluntários em pesquisas clínicas, os voluntários remunerados comportam-se de 

maneira diversa daqueles que não o são. Em seu livro “Cobaias humanas” ele 

descreveu as motivações que levaram os indivíduos pesquisados a participar de 

ensaios clínicos.  

Em sua amostra o dinheiro oferecido nos estudos representou um papel 

fundamental na decisão dos entrevistados, principalmente nos ensaios de fase I. O 

autor ainda comparou as motivações de um grupo de pacientes em ensaios clínicos 

de antirretrovirais, para o tratamento da infecção pelo HIV, com o grupo dos 



 

 

voluntários remunerados, observando que para os primeiros a principal motivação 

consistia na esperança de receber um tratamento melhor e aumentar o 

conhecimento sobre a doença, ou seja, estratégias de enfrentamento da 

enfermidade. 

O mesmo autor ainda observou que os voluntários quando remunerados percebiam-

se como trabalhadores, sem outras razões para a participação nos estudos que o 

dinheiro. Formavam um grupo com características semelhantes, composto por 

homens jovens e saudáveis, com formação variada, mas que não exerciam atividade 

profissional fixa ou rentável, participando com frequência de vários estudos, pois 

estes eram uma forma “fácil e rápida” de ganhar dinheiro.  

Outro aspecto destacado em sua pesquisa foi a questão da compreensão do 

conteúdo dos estudos, bem como de seus riscos, por parte dos voluntários 

remunerados, uma vez que são empregados com frequência expressões ou jargões 

específicos e técnicos nos termos de consentimento. Foi observado que alguns dos 

entrevistados consentiram em participar de tais estudos mesmo não tendo entendido 

a totalidade dos riscos envolvidos. Em um dos casos relatados o participante 

consentiu mesmo entendo que o termo era claro quanto a possíveis riscos 

desconhecidos ainda. 

Outra questão abordada no trabalho é a ausência de um cadastro unificado e 

centralizado de voluntários em pesquisa e também de dados sobre riscos em longo 

prazo da participação em estudos clínicos.  

A remuneração dos sujeitos de pesquisa em ensaios com medicamentos é uma 

prática já estabelecida em alguns países. Nos EUA, desde a década de 70, 

voluntários em estudos de fase I podem ser remunerados. Os ensaios são avaliados 

por comitês, sendo que estes estabelecem diretrizes para sua realização e 

determinam faixas de valores admissíveis para a remuneração de acordo com o tipo 

de intervenção necessária no decorrer do estudo. Em alguns casos os dados de 

remuneração por procedimento são públicos e podem até ser consultados, como o 

exemplo do website do comitê Partners Human Research Committee. 

No Brasil a questão da remuneração de sujeitos de pesquisa merece uma atenção 

especial, principalmente em virtude da má distribuição de renda. Segundo dados da 



 

 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o país tem 

a segunda pior distribuição de renda, menor apenas que a do México (CÔRREA, 

2013).  

A grande desigualdade social que predomina em nosso país pode favorecer a 

exploração de grande parte da população que vivendo em condições desfavoráveis 

e tendo diminuída a sua liberdade de escolha, passa a ser vulnerável aos interesses 

econômicos de certos grupos (SCARPELLI, 2007). 

5- Resultados e discussão 

A realização de pesquisas envolvendo seres humanos tem por base ética o Código 

de Nuremberg e a declaração de Helsinque. O Código de Nuremberg, de 1947, 

estabelece a necessidade de consentimento voluntário do ser humano, ou seja, o 

sujeito de pesquisa deve ser legalmente capaz de consentir, de exercer o livre direito 

de escolha, sem qualquer intervenção de elementos de coação. A declaração de 

Helsinki, de 1964, objetiva garantir que o investigador assegure a proteção dos 

sujeitos de pesquisa acima de qualquer interesse científico ou econômico. 

A remuneração, estratégia empregada para aumentar a captação de voluntários em 

pesquisas com medicamentos, é capaz de exercer sobre o voluntário um poder 

coercitivo.  

Tal coerção manifesta-se quando há a escolha do individuo tem como fundamento 

principal a vantagem econômica percebida em detrimento de seus valores íntimos. 

Manifesta-se no campo da bioética quando a vantagem financeira percebida 

modifica seu real entendimento dos riscos a que se submete, ou ainda quando estes 

são colocados em um segundo plano em relação ao benefício financeiro a ser 

obtido, enfim quando o indivíduo se sujeita a condições desfavoráveis em razão do 

dinheiro.  

A remuneração de voluntários em ensaios de fase I, em um país onde há o 

predomínio de grande desigualdade social, pode expor parcelas vulneráveis da 

população à exploração econômica, e a riscos e danos ainda desconhecidos. Uma 

vez que a situação de vulnerabilidade do indivíduo está intimamente atrelada à 



 

 

capacidade de coerção, políticas devem ser adotadas no sentido de resguardar os 

vulneráveis quanto a ações antiéticas ou que os exponham a estes riscos ou danos. 

6- Considerações finais 

A possibilidade de remuneração dos sujeitos de pesquisa em ensaios de fase I de 

medicamentos constitui um novo paradigma com efeitos éticos, sociais e jurídicos e 

que demanda ampla discussão, principalmente em razão das características 

socioeconômicas de nosso país. 

Uma vez que a relação entre a empresa condutora de ensaios clínicos de 

medicamentos e o voluntário remunerado é assimétrica, revelando uma 

hipossuficiência do último, frente a riscos que podem ser ainda desconhecidos, para 

a implementação desta alteração na legislação pátria, devem ser assegurados 

meios para o controle dos riscos destes procedimentos, não somente durante o 

tempo de duração destes estudos, mas em longo prazo e o respeito aos limites 

éticos da experimentação em seres humanos. 
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