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Introdução e objetivos: 

Voluntários de pesquisas científicas não estão autorizados a receber recursos 
financeiros pela sua participação no Brasil. Nesse sentido, a adesão dos voluntários não 
é integral, mesmo em estudos onde é oferecido, em contrapartida, um tratamento 
gratuito. Presumivelmente, a adesão a estudos transversais são baixos, considerando 
a falta de benefícios (ausência de tratamento). O objetivo do presente estudo foi 
determinar a taxa de recrutamento e adesão de hemiparéticos crônicos para um estudo 
transversal e o seu comparecimento nos dois dias de avaliação.  

Métodos: 
Hemiparéticos crônicos foram selecionados de acordo com os critérios de elegibilidade 
e convidados a participar do estudo por telefone, após serem informados acerca dos 
objetivos. O número de pessoas que foram selecionados, elegíveis, recrutados e os que 
não puderam ser contatados foram analisados. Este estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (CAAE- 
0254.0.203.000/11) e todos os indivíduos leram e assinaram o termo de consentimento 
livre e esclarecido.  

Resultado: 
A partir de uma lista de contatos com 169 indivíduos, 83 foram contatados mas não 
avaliados, sendo que destes, 56 indivíduos se recusaram a participar e 27 não se 
enquadravam nos critérios de inclusão. Não foi possível realizar contato com 30 
indivíduos. Dos 169 indivíduos, 56 foram recrutados e compareceram para o primeiro 
dia de avaliação. Oito indivíduos não compareceram no segundo dia.  

Discussão e conclusão: 
Os resultados do presente estudo demonstraram que, apesar de uma extensa lista de 
contatos, somente um terço dos indivíduos foram contatados e compareceram aos dois 
dias de avaliação. Assim, estratégias efetivas de recrutamento devem ser 
desenvolvidas, a fim de se maximizar a adesão de hemiparéticos em estudos 
transversais.  
  


