
NEWSLETTER  
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO ACES PORTO ORIENTAL 

 

 
 outubro 2017 

2017 

               The Changing Face of Clinical Trials – Informed Consent 

Christine Grady, R.N., Ph.D., Steven R. Cummings, M.D., Michael C. Rowbotham, M.D., Michael 

V. McConnell, M.D., M.S.E.E., Euan A. Ashley, F.R.C.P., D.Phil., and Gagandeep Kang, M.D., Ph.D. 

The New England Journal of Medicine 2017 

 

O Consentimento Informado em mudança 

Em Investigação Clínica, o consentimento informado é essencial na proteção dos direitos e bem-estar dos 

participantes. Tem vindo a ficar mais regulado e estandardizado nos últimos 50 anos, mas os desafios 

mantêm-se e são difíceis de ultrapassar. Além de estar a tornar-se um formulário mais longo e complicado, 

ofusca detalhes importantes tende a servir maioritariamente os interesses das instituições e patrocinadores. 

Com efeito, vários estudos sugerem que os participantes demonstram compreensão inadequada do estudo, 

mesmo após assinatura do formulário. 

A evolução dos métodos de investigação traz novas oportunidades de resposta a questões clinicamente 

relevantes através da análise de “big data”: 

• Bases de dados de saúde, investigacionais, comerciais e governamentais 

• Redes sociais e dispositivos móveis 

• Coleção de amostras biológicas e dados clínicos e genéticos 

Estas técnicas permitem coleção fácil e rápida através de métodos passivos ou registos pré-existentes e 

integração de informação de várias fontes. 

Por outro lado, a evolução das tecnologias de informação cria oportunidades para implementação inovadora 

do consentimento informado com melhoria e modernização com recurso a apps, tablets, smartphones, 

vídeos, robots, assistentes pessoais, tecnologia wearable, etc. Além disso, torna a standardização e 

atualização fáceis, assim como acesso a material gráfico, discussão interativa remota, documentação do 

processo. Tudo isto pode contribuir para um consentimento informado mais moderno, interativo, dinâmico, 

verde, centrado no participante. 

Apesar da maioria da recolha de big data estar associado a baixo risco para o participante, com caráter 

puramente informacional e utilizando técnicas de anonimização e proteção de dados, o consentimento 

pode, ainda assim, ser necessário. De facto, inquéritos mostram que indivíduos preferem ser dados a 
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escolher assentir mesmo que o risco em causa seja muito baixo. Tal introduz um potencial viés de seleção, 

com os participantes que consentem serem sistematicamente diferentes da população complementar. Por 

fim, a dinâmica participante-investigador torna-se alterada, distanciando-se do contexto convencional face-

a-face. 

Portanto, como metas a atingir e desafios a ultrapassar listam-se: 

• Tornar a informação mais user-friendly e adequá-la à plataforma a fim de tirar adequado proveito 

dos meios de informação mais avançados 

• Evitar acordos de texto “click-through” 

• Avaliação da compreensão do conteúdo da informação 

• Pistas de escolha voluntária fornecidas pelo tom de voz e linguagem não-verbal comprometidas 

• Autenticação da identidade de quem consente 

 

Consentimento eletrónico e ensaios via Internet 

O e-consentimento pode incluir: 

• Documento oficial enriquecido com pop-ups e links 

• Quiz integrado 

• Oportunidade de colocar questões durante o processo 

• Autenticação com palavras-passe ou biometria 

• Arquivo seguro de todo o processo 

Está documentado que, face ao processo de consentimento convencional, os investigadores e participantes 

preferem e-consentimento e retenção de factos-chave do estudo melhora. Pode trazer, pelo menos 

inicialmente, desvantagens incluindo aumento do tempo total necessário para o processo, maior despesa e 

maior dificuldade de implementação em estudos multicêntricos ou internacionais, pelo menos enquanto 

uma infraestrutura mais organizada ainda não está montada. 

Estes meios também abrem a porta para uma nova realidade, a condução de estudos exclusivamente via 

Internet. Estes permitem: 
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• Recrutamento baseado em redes vs baseado em estabelecimentos de saúde 

• Distribuição remota de intervenções diversas (online, via correio ou visitas) 

• Obtenção remota de endpoints ou efeitos adversos 

• Coleção passiva de dados e utilização de ferramentas built-in 

• Utilização de plataformas open source (ResearchKit para iOS, ResearchStack para Android) 

 

        Ver diapositivos aqui 

 

         André Moreira, Interno do Ano Comum do Centro Hospitalar São João 
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