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A FALTA DE ÉTICA EM PESQUISA OCASIONOU 
1900 Desastre de Lübeck (morte de 75/100 crianças teste da

vacina BCG )

1932-1972 Estudo de Sífilis em Tuskegee (Descoberta da
Penicilina 1928)

 1933 Lei da esterilização forçada (Política da Eugenia)

 1939 Programa de Eutanásia (extermínio de deficientes)

 1941 - 1945 Campos de Extermínio Nazista (experimentos
com seres humanos)



A RESPOSTA DA SOCIEDADE 
 1947: Código de Nuremberg (julgamento dos médicos nazistas)

 1948: Declaração Universal dos Direitos Humanos (Todas as pessoas nascem livres e iguais em

dignidade e direitos)

 1964: Declaração de Helsinque (Princípios éticos para a pesquisa médica envolvendo seres humanos)

 1978: Relatório Belmont (Princípios éticos para a pesquisa envolvendo seres humanos)

 1993: Diretrizes éticas internacionais para a investigação biomédica envolvendo seres humanos - OMS

/CIOMS

 1996: Resolução 196 (CNS / MS Brasil) (Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo

Seres Humanos)

 2012: Resolução 466 (CNS / MS Brasil) (Revisão e atualização da Resolução 196/96)

 2016: Resolução 510 (CNS/MS Brasil) (Complementar a 466, para pesquisa em Humanidades)



BIOÉTICA 
BIOÉTICA = Ética da vida (respeito pela pessoa humana)

Princípios

Beneficência

Não
Maleficência

Autonomia

Justiça e 
Equidade



OS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA BIOÉTICA

• Beneficência : fazer o bem, agir para o benefício do outro

• Não maleficência: não causar danos, evitar prejuízos, minimizar riscos (evitar

ou reduzir os eventos adversos nos procedimentos de diagnóstico e

terapêutico).

• Autonomia: capacidade de uma pessoa para decidir fazer ou buscar aquilo que

ela julga ser o melhor para si mesma (informação e liberdade).

• Justiça: igualdade de tratamento, o conceito de equidade que representa dar a

cada pessoa o que lhe é devido segundo suas necessidades



QUAIS PESQUISAS PRECISAM DE ANÁLISE ÉTICA ?
• Quando envolvem seres humanos diretamente: entrevistas, observação,

intervenção, etc.

• Quando envolvem seres humanos indiretamente: Coleta de dados de fontes

secundárias não públicas (prontuários, fichas de RH, históricos, etc)

• Não há necessidade ou dispensa de parecer: pesquisa com banco de dados

públicos, pesquisas de opinião

• Não há necessidade: Projetos de extensão que não gerem dados específicos

para pesquisa



POR QUE É PRECISO PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA?

• Resoluções 466/12 e 510/16 do MS Brasil

• Resolução interna da UEL (Resolução CEPE nº30/2018)

• Exigência da instituição onde fará coleta de dados

• Agências de fomento

• Publicação em revistas científicas

• Respaldo e defesa do próprio pesquisador quanto a problemas futuros com

os participantes de pesquisa



COMO SUBMETER O PROJETO DE PESQUISA A ANÁLISE ÉTICA

• Através da Plataforma Brasil: ferramenta eletrônica brasileira

• Avaliação: Sistema CEP/CONEP, sendo que 98% das análises são realizadas pelos CEPs

locais de onde a pesquisa é realizada

• CONEP: avalia projetos de áreas temáticas específicas (genética humana, reprodução

indígenas, etc)

• CEP: é um colegiado multidisclipinar e com participação de controladores sociais

(representantes de usuários)

• Avaliação: é realizada baseada na segurança, proteção e garantia dos direitos dos

participantes da pesquisa (portanto deve ser avaliada anteriormente a coleta de

dados e contato com o participante da pesquisa)



QUAL RESOLUÇÃO SEGUIR ?

A Resolução 466/12 é a norteadora, a resolução 510/16 é complementar

 A metodologia utilizada deverá definir qual a melhor resolução a ser

aplicada

 Pesquisas com intervenção no corpo ou invasivas: Resolução 466

 Pesquisas quantitativas: Resolução 466

 Pesquisas qualitativas: Resolução 510

 Pesquisas quali/quantitativas: Resoluções 466 e 510



FAZENDO O CADASTRO NA PLATAFORMA BRASIL

 Endereço: plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf



FAZENDO O CADASTRO NA PLATAFORMA BRASIL







FAZENDO O CADASTRO NA PLATAFORMA BRASIL

 Adicionar uma instituição (UEL, departamentos, programas de

pós-graduação, HU)

 A instituição vinculada é a que aparecerá na folha de rosto da

pesquisa

 Qualquer pessoa poderá fazer o cadastro na Plataforma Brasil

 A submissão de um protocolo de pesquisa é possível apenas para

portadores de diplomas de nível superior





ACESSANDO A PLATAFORMA BRASIL 



CADASTRANDO UM PROTOCOLO DE PESQUISA



CADASTRANDO UM PROTOCOLO DE PESQUISA



CADASTRANDO UM PROTOCOLO DE PESQUISA



Cadastrando um Protocolo de Pesquisa

Não é 
obrigatório 

marcar

A CONEP irá 
analisar como 

última 
instância

CONEP avalia 
a maioria das 

áreas 
temáticas



Escolher a 
área de 

conhecimento

Irá definir as 
próximas 

etapas





No caso de 
pesquisas que 
não sejam da
Ciências da 

Saúde



No caso de 
pesquisas que 
não sejam da
Ciências da 

Saúde



No caso de 
pesquisas que 
não sejam da
Ciências da 

Saúde

Identificação do tipo de abordagem metodológica que se utiliza para responder a uma
determinada questão, é a definição de características básicas do estudo, população e a
amostra a serem estudadas, unidade de análise, a existência ou não de intervenção
direta sobre a exposição, a existência e tipo de seguimento dos indivíduos, entre outras.

Segundo a 
CONEP





Toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados
Os riscos podem ser diretos ou indiretos consideradas as dimensões física,
psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual dos participantes
Os mesmos devem estar descritos no TCLE

Aos pesquisados diretamente ou indiretamente a população

Não obrigatório 
para pesquisas que 

não sejam da 
Ciências da Saúde 



É a variável dependente da pesquisa, ou a variável de maior interesse da pesquisa. Está
relacionado ao objetivo geral e compreende o principal resultado esperado ou que será obtido
no final de um estudo.

É o resultado ou evento clínico de menor importância que o desfecho primário e são
monitorados para auxiliar na interpretação dos resultados do desfecho primário.



Todo dado não público é considerado fonte secundária de dados

Descrever cada 
grupo e cada 
intervenção

Dispensa: Somente quando não houver contato direto com o participante







QUAIS DOCUMENTOS ANEXAR NA PLATAFORMA BRASIL 

• Para toda pesquisa: folha de rosto assinada, projeto detalhado

• Depende da especificidade da pesquisa:

- Autorização de instituições co-participantes para coleta de dados e/ou realização

da pesquisa

- Termo de sigilo assinado

- Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE)

- Carta de Financiamento

*** modelos de documentos estão disponíveis no site do CEP da UEL



AVALIAÇÃO ÉTICA É O EXERCÍCIO

CONTÍNUO DE SE COLOCAR NO LUGAR

DO OUTRO
SEA ÉTICA NÃO GOVERNAR A RAZÃO, A RAZÃO DESPREZARÁ A ÉTICA ....

OBRIGADA 


