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O Nuffield Council on Bioethics publicou as conclusões de uma investigação aprofundada sobre as
questões éticas relacionadas com a pesquisa sobre emergências de saúde global. A investigação foi
conduzida por um grupo de trabalho internacional que reuniu evidências e a experiência de vários
colaboradores de todo o mundo.
São necessárias melhores evidências sobre o que pode ou não ajudar durante uma emergência, a fim de
melhorar a resposta em emergências de saúde global. A pesquisa conduzida durante uma emergência
desempenha um papel crucial na obtenção dessas evidências e ajuda a apoiar a resposta imediata,
assim como a aprendizagem para o futuro.
O objetivo deste relatório é identificar formas de pesquisa que possam ser conduzidas eticamente
durante as emergências, para promover a contribuição que este tipo de pesquisa pode oferecer para
melhorar a preparação e a resposta a emergências atuais e futuras.
Criamos uma bússola ética para orientar a condução da pesquisa, em relação a suas políticas e ao local,
com três valores orientadores: justiça, respeito mútuo e ajuda na redução do sofrimento. Um diagrama
da bússola ética (no verso) inclui uma série de sugestões para reflexão por todos os envolvidos no
amplo ecossistema da pesquisa. Fizemos uma série de recomendações aos “responsáveis”, como
financiadores de pesquisas, organizações de pesquisa, governos e pesquisadores. Recomendamos
mudanças, conforme estabelecido na bússola ética, para alinhar políticas e práticas com os valores de
justiça, respeito mútuo e ajuda na redução do sofrimento.
A lista completa das nossas recomendações está publicada no relatório detalhado e no resumo
executivo, ambos disponíveis em www.nuffieldbioethics.org. Apresentamos um resumo no apelo à ação
publicado abaixo para os financiadores de pesquisa, governos e outros.

Um apelo à ação
Queremos maximizar a contribuição que a pesquisa ética e cientificamente robusta pode oferecer para
melhorar a saúde das pessoas afetadas por emergências.
Estamos lançando um apelo à ação aos financiadores de pesquisas, governos e outros para que:
•

Garantam que a pesquisa não receba apoio, a menos que as necessidades básicas de saúde dos
participantes da pesquisa sejam atendidas através do esforço de resposta à emergência. Para isso,
os financiadores de pesquisas devem trabalhar em parceria com organizações humanitárias e com
os ministérios da saúde.

•

Sejam feitos investimentos na implementação de mecanismos de envolvimento comunitário
nas pesquisas em emergências para torná-los uma realidade. A longo prazo, o envolvimento
comunitário deve ser uma parte central dos sistemas de saúde locais para garantir a
sustentabilidade e a preparação para situações de emergência.

•

Promovam colaborações justas e equitativas entre organizações de pesquisa, particularmente entre
instituições externas de pesquisa e seus parceiros locais em ambientes de alta e baixa renda.

•

Apoiem o planejamento para emergências - incluindo a garantia de sistemas robustos de saúde
e pesquisa em saúde - dada a importância vital de uma preparação com recursos adequados no
intervalo entre a ocorrência de emergências.

Pensando sobre a melhor
maneira de…

Pontos a serem considerados…

Distribuir os beneficios/encargos
da pesquisa de forma justa.

De quem são as
necessidades sendo
atendidas por esta
pesquisa?
Quem é o
responsável
pela definição
dessas
necessidades?
São essas as
necessidades
mais importantes?

Fazer com que todo o
processo seja inclusivo
e transparente.

AJUDANDO
A REDUZIR O
SOFRIMENTO

Tornar as colaborações
entre pesquisadores
justas para todos.

JUSTIÇA

RESPEITO
MÚTUO

Demonstrar respeito pelos outros como iguais morais…
De que modo as comunidades serão envolvidas noplanejamento da pesquisa?
De que modo o desenho da pesquisa será sensível aos valores locais?
O que pode ser feito para garantir que os participantes sejam tratados
com respeito ao longo de todo o ciclo de vida da pesquisa,
incluindo o retorno sobre os resultados do estudo?

