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Apresentação
Este caderno tem como objetivo facilitar o entendimento do professor sobre o processo de
submissão de pesquisas a análise ética. Ele traz uma síntese dos pontos mais relevantes deste processo, e,
por isso mesmo, foi preparado em tópicos. No entanto ele não se basta, e por isso mesmo indicamos
também a leitura dos manuais da Plataforma Brasil e das resoluções do Conselho Nacional de Saúde,
documentos disponíveis na página inicial da Plataforma Brasil. Da mesma forma informamos que estamos
preparando um curso PIQ sobre este mesmo assunto.

Introdução
 A Plataforma Brasil é um sistema “online” para envio de projetos a análise ética por comitês.
 Aqui referimo-nos apenas a projetos que utilizem seres humanos como participantes de pesquisa.
 A análise ética de uma pesquisa não é apenas uma formalidade; ela é obrigatória para garantir os
direitos de beneficência aos participantes da pesquisa.
 A regulamentação para a análise ética segue atualmente as Resoluções CNS 466/12 e 510/16.

Utilização da Plataforma Brasil
 A Plataforma Brasil servirá de caminho para que um projeto chegue até um comitê de ética (CEP)
para ser analisado.
 Para tanto, os comitês são cadastrados nacionalmente na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP) e a Plataforma Brasil pode vê-los. Esse é o Sistema CEP-CONEP.
 Da mesma forma, os pesquisadores e seus projetos devem também estar cadastrados.

Cadastrando o pesquisador
 O primeiro cadastro a ser feito é o do pesquisador. Fique de olho: aqui será necessário anexar foto
e cópia de alguns documentos (currículo Lattes e identidade).
 Acesse a plataforma pelo link: http:// www.saude.gov.br/plataformabrasil/
 Atenção: a Plataforma Brasil não funciona bem no navegador Explorer, escolha outro.
 Nossa dica para esta etapa: faça o cadastro acompanhando o manual Cadastro de Usuário da
Plataforma Brasil.
 Veja na tela abaixo como acessar o manual e como iniciar seu cadastro.

 Preencha as páginas 2 e 3 com suas informações e adicione os documentos solicitados.
 Na página 4, você precisará cadastrar a instituição. Atenção a este item: um comitê de ética não
deve ficar responsável por pesquisas realizadas a distâncias muito grandes de sua localização.
Portanto escolha o comitê mais próximo a sua IES. Se você é professor de várias, cadastre mais de
um comitê.
 A Estácio possui alguns comitês de ética no Sistema CEP-CONEP. Seguem aqui suas informações.
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Cadastrando o protocolo da pesquisa
 O cadastro da pesquisa possui várias etapas e a Plataforma Brasil tem tempo de execução de
página, fechando por várias vezes. Não desanime: você tem a opção de salvar sempre seus dados e
há também salvamento automático das informações. Ao fazer novamente “login”, as informações
estarão lá.
 Para o cadastro será necessário um projeto completo ou brochura do investigador, que será
anexado ao final do preenchimento dos dados. Nosso conselho: escreva antes seu projeto, com
introdução, objetivos, metodologia, cronograma de execução e bibliografia. Assim você poderá
copiar as principais informações para os campos da Plataforma.
 Mais uma vez, indicamos que o cadastro da pesquisa seja feito acompanhando o manual de
Submissão de Projeto de Pesquisa. Veja a seguir.

 Inicie agora fazendo seu “login” com “email” e senha cadastrados. Siga para: GERIR PESQUISA,
NOVA SUBMISSÃO. No manual, comece a acompanhar pela página 9.

 Preencha os dados de sua pesquisa seguindo as indicações do manual nas etapas de
preenchimento.
 Atenção: na etapa 1 (página 10 do manual) você escolherá a instituição proponente entre as que
você cadastrou. Lembre-se que os comitês não devem se responsabilizar por pesquisas muito longe
de seu território.
 Na etapa 2 (página 11 do manual), não marque ÁREA TEMÁTICA ESPECIAL. As pesquisas
desenvolvidas na Estácio, normalmente não pertencem a essas áreas, e sua marcação errônea
mandará o projeto para análise da CONEP logo após análise do comitê, aumentando muito o tempo
de resposta. Escolha sim a GRANDE ÁREA e siga a partir daí.
 Na etapa 3 (página 15 do manual), você deve indicar se sua instituição será financiadora ou se o
financiamento é próprio (por conta do pesquisador). No segundo caso, é aconselhável adicionar
uma planilha de custos ao final da submissão no campo “outras informações, justificativas ou
considerações a critério do pesquisador”.
 Na etapa 4 siga completando os campos de Detalhamento do Estudo (Resumo, Introdução,
Hipótese, Objetivos, Metodologia Proposta, Critérios de Inclusão e Exclusão (se houver), Riscos*,
Benefícios*, Metodologia de Análise, Desfecho.
 Atenção: riscos e benefícios são pontos importantíssimos numa análise ética. Ambos se referem ao
participante da pesquisa (os sujeitos investigados). De certa forma, é por eles e para eles, que a
análise ética existe. Portanto, deve-se levar em consideração ambas as resoluções vigentes (466/12
e 510/16) e admitir que não existem pesquisas sem riscos aos participantes. A tipificação de riscos
deve constar também do TCLE (termo de consentimento livre e esclarecido) e deve ser a mesma
admitida nas informações básicas do projeto e na brochura do investigador.
 Continue o preenchimento dos campos com as outras informações na etapa 5. Aqui deve ser
informado se o projeto é multicêntrico (se deve ir para mais de um comitê), qual o cronograma* da
pesquisa e o orçamento* financeiro.
 Atenção ao cronograma: uma pesquisa submetida à análise ética, só deve ser iniciada após a
aprovação pelo comitê. Portanto, cronogramas ultrapassados não são aprovados. Para isso é
importante verificar as datas de reunião do comitê ao qual a pesquisa foi submetida. Um comitê faz
pelo menos uma reunião mensal . Os projetos aceitos numa data de reunião tem sua resposta na
reunião seguinte. Mais adiante mostraremos a página da Estácio onde constam essas informações.
Também não são aceitos cronogramas com uma única etapa de pesquisa. Portanto utilize sua
metodologia para colocar as etapas de seu cronograma.
 Atenção ao orçamento. Você pode optar por “financiamento próprio”, mas nesse caso deve anexar
posteriormente uma planilha de custos no campo de outras informações. Ou pode optar por deixar
a instituição como financiadora. As folhas de rosto geradas serão diferentes.

Enviando o protocolo da pesquisa

 A etapa 6 é a última e nela serão inseridos os documentos anexados ao projeto: são obrigatórios a
inclusão do TCLE* (quando não houver dispensa), projeto detalhado (brochura do investigador),
anuências de instituições onde serão coletados os dados (escolas, hospitais, etc.) e folha de rosto*
assinada e carimbada pelo responsável da instituição proponente. Você é livre para anexar outros
documentos que achar necessário.
 Atenção ao TCLE. Esse é um documento através do qual o participante concorda em participar da
pesquisa. Deve conter linguagem simples sobre o procedimento para a compreensão do
participante. Deve especificar os riscos e benefícios. Deve conter o contato do comitê que está
analisando o projeto, pois o comitê serve de referência ao participante e é por ele responsável. O
CEP-UNESA disponibiliza um modelo em sua página apresentada adiante.
 Atenção à folha de rosto. Ela será gerada automaticamente ao término da pesquisa. Deve ser
impressa para sejam coletadas as assinaturas do pesquisador e do responsável pela instituição
proponente. Na Estácio, coordenadores de curso ou gestores de campi podem ser os responsáveis
por assinar e carimbar o campo pertinente. A folha de rosto deve ser então digitalizada e anexada à
documentação.
 Terminada a inclusão da folha de rosto, clique em ACEITAR TERMOS ACIMA e ENVIAR. Seu projeto
foi então submetido ao CEP por você cadastrado para análise ética.
 A partir daí, a cada situação de análise do seu projeto, você receberá um “email” automático da
Plataforma Brasil avisando o status para acompanhamento da análise de sua pesquisa.

Fluxo de trâmite do protocolo de pesquisa em um comitê

 Pendência documental: o projeto não é aceito pelo comitê, pois algum documento está
incorreto. Geralmente a folha de rosto ou o TCLE.
 Projeto aceito: recebe o CAAE (número do certificado de apresentação para análise ética).
 Pendência de relatoria: o projeto fica pendente após primeira análise e a razão é explicada
nos pareceres emitidos.

Achando o parecer emitido
 Ao receber o “email” da Plataforma sobre um parecer emitido, faça “login” na Plataforma
Brasil e procure nas pastas de arquivos.

Informações no Portal da Estácio
 O CEP-UNESA tem suas informações disponibilizadas no Portal da Estácio. No momento
estamos trabalhando para adicionar as informações dos demais CEPs Estácio. Aguarde.

 Última lembrança: obtenha resposta rápida do comitê evitando pendências.
 Lembre-se:

