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RESUMO

A regulamentação ética em pesquisa teve seu início num episódio sombrio: a utilização de seres humanos como cobaias pelos alemãs durante a 
segunda guerra mundial. A partir dos julgamentos dos médicos nazistas, criou-se em 1947, o Código de Nuremberg, documento com 
recomendações sobre os aspectos éticos que deveriam nortear a realização de investigações com seres humanos. O aumento das pesquisas  
principalmente na área biomédica, trouxe a necessidade de regulamentação ética mais completa e foram criados grupos de estudo na Associação 
Médica Mundial que acabaram por elaborar em 1964 a Declaração de Helsinki. Em 1973, surgiram os comitês de ética baseados na Declaração de 
Helsinki. Os comitês de ética são órgãos colegiados que tem por objetivo avaliar se uma pesquisa pode ou não ser realizada. No Brasil, eles são 
órgãos da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e existem para garantir os direitos de beneficência do participante da pesquisa. No 
início essas pesquisas eram restritas a área da saúde. Atualmente, a maior parte das revistas científicas indexadas tem exigido certificado de 
aprovação ética para publicação de dados de pesquisas envolvendo participantes. Essa exigência, que antes era mais específica das ciências da 
saúde, passou a vigorar também para as ciências humanas e sociais. E até mesmo o envio de resumos para alguns congressos precisa ser 
adicionado de comprovação ética. Se por um lado, percebe-se um maior rigor ético em relação a pesquisas realizadas com participantes, por 
outro, houve aumento do fluxo de trabalhos enviados aos comitês. O Comitê de Ética em Pesquisas da UNESA (CEP-UNESA) também passou a 
receber nos últimos anos um grande número de trabalhos que não são exatamente da área da saúde como costumava ser no passado. De forma 
a identificar a atual demanda por áreas e ou cursos, foi realizado um levantamento dos projetos submetidos ao comitê no ano de 2015. A 
pesquisa foi realizada por consulta aos relatórios do comitê na Plataforma Brasil. Em 2015, foram submetidos e analisados 285 projetos, dos quais 
116 eram de docentes dos cursos de graduação, 99 dos programas de pós-graduação estrito senso e 70 de outras IES, nem todas da Estácio. Os 
projetos enviados pelos programas de pós-graduação dividiram-se em 31 do Mestrado e Doutorado em Educação, 29 do Mestrado em Saúde da 
Família e 8 do Mestrado em Odontologia. Além desses, 31 projetos foram enviados por professores pesquisadores do programa Pesquisa 
Produtividade. A maioria dos projetos analisados foi submetida por professores de graduação e identificam-se aí os trabalhos de conclusão de 
curso. Os números obtidos pelo levantamento revelaram ainda a necessidade da composição do comitê ser cada vez mais ser baseada nas 
diversas áreas de conhecimento. O comitê vem trabalhando nesse sentido através das renovações dos membros pois observa a importância da 
multidisciplinaridade para a melhor e mais rápida análise de cada pesquisa enviada. O presente estudo pretende divulgar a atuação do CEP-
UNESA, estreitando sua comunicação com os pesquisadores. Essa é mais uma iniciativa do CEP-UNESA no sentido de diminuir as dúvidas quanto à 
submissão de projetos para análise ética que já vem sendo realizada através de palestras nos programas de pós-graduação e do plantão nos 
Seminários de Pesquisa da Estácio.
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