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1. APRESENTAÇÃO 
 

 O presente document trata-se de um roteiro de Orientações Para 
Submissão De Projetos De Pesquisa Envolvendo Seres Humanos Do 
Comitê De Ética Em Pesquisa da FACISA, que foi desenvolvido para ajudar os 

pesquisadores em seus estudos, conforme preconiza Resolução 466/2012.  A 

seguir se encontra todas as etapas para uso da Plataforma Brasil. 

 O acesso à Plataforma Brasil  se encontra disponível no endereço 

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf e se encontra na versão 

3.0, com novos atributos conforme figura abaixo. Caso necessite de ajuda na 

Plataforma Brasil se encontra disponível um Manual com todas as etapas dessa 

ferramenta. 

 

 
Figura 1: Tela inicial da Plataforma Brasil, setembro, 2015. 
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2. PROTOCOLOS DE PESQUISA NOVOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE DOCUMENTOS EXIGÊNCIA DESCRIÇÃO 

1. Folha de Rosto1 Obrigatório Ver explicação no item 1 
2. TCLE2/Assentimento2 Obrigatório Ver explicação no item 2 
3. Projeto de Pesquisa na 
íntegra3 

Obrigatório Ver explicação no item 3 

4. Carta de Anuência4 Obrigatório Ver explicação no item 4 
5. Folha de Identificação 
do Pesquisador5 

Obrigatório Ver explicação no item 5 

6. Declaração de 
Compromisso Ético6 

Obrigatório Ver explicação no item 6 

7. Termo de 
Confidencialidade7 

Obrigatório Ver explicação no item 7 

8. Termo de Autorização 
para gravação de voz8 

Obrigatório Ver explicação no item 8 

9. Termo de Autorização 
para o uso de imagens 9 

Obrigatório Ver explicação no item 9 

10. Justificativa para 
dispensa de TCLE10 

Obrigatório Ver explicação no item 
10 

 
 
1A FOLHA DE ROSTO é gerada pelo sistema, então você deve imprimi-la e 

posteriormente colher as respectivas ASSINATURAS E CARIMBOS. Vale 

salientar que para projeto versao 1, esse documento tem validade de até 30 dias 

após a assinatura. 

 
2O TCLE deve ser elaborado mediante documetnos disponíveis no site da 

Os Protocolos de pesquisa novos são projetos 
submetidos na Plataforma Brasil pela primeira vez. 
Assim, devem ser utilizados os documentos abaixo. 
Todos os modelos se encontram disponíveis na aba do 
CEP FACISA. 
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FACISA. Trata-se de um documento que explicita ao voluntário da pesquisa o 

tipo de participação esperada para ele e explica a estrutura e natureza da 

pesquisa e sua importância, devendo ser escrito em linguagem acessível ao 

participante. Importante destacar que no TCLE deve-se, obrigatoriamente: 

explicitar os riscos e benefícios a que o participante está sujeito; garantir o 

direito de ressarcimento e indenização ao participante; reservar espaço para o 

nome e assinatura do sujeito da pesquisa, do pesquisador que irá de fato aplicar 

o Termo e do pesquisador responsável. É imprescindível a leitura da Resolução 

466/2012 – CNS/MS para a elaboração correta do TCLE. Caso o participante da 

pesquisa seja maior de idade, será o usado o modelo de TCLE para maiores de 

idade, e quando os sujeitos forem  crianças e adolescents será usado o modelo 

de TCLE para menores de idade e uso do Termo de Assentimento (documento 

elaborado em linguagem acessível para os menores ou para os legalmente 

incapazes, por meio do qual, após os participantes da pesquisa serem 

devidamente esclarecidos, explicitarão sua anuência em participar da pesquisa, 

sem prejuízo do consentimento de seus responsáveis legais). Todos os modelos 

se encontram na aba do CEP FACISA. 

 
3PROJETO DE PESQUISA NA ÍNTEGRA: independente do projeto gerado pela 

Plataforma: com introdução;, objetivos gerais e específicos; revisão da literatura; 

metodologia; cronograma; orçamento e referências bibliográficas, com citação 

da Resolução 466/12 – CNS/MS. Esclarecemos a necessidade desse 

documento em razão do espaço expõem apenas os pontos mais importantes de 

cada etapa da pesquisa. 

 
4
CARTA DE ANUÊNCIA: da instituição co-participante (aquela em que o 

participante e sujeito será pesquisado e/ou onde serão recrutados os 

participantes da pesquisa). Deve estar obrigatoriamente ASSINADO e 

CARIMBADO. O modelo se encontra na aba do CEP FACISA. 

 
5
FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PESQUISADOR contém informações 
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importantes e necessárias para o aceite de seu projeto. Esse documento é 

específico do CEP/FACISA e seu modelo se encontra na aba do CEP.  

 

6DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO ÉTICO: Documento em que o 

pesquisador responsável declara que a coleta de dados da pesquisa não foi 

iniciada. Esse documento deve estar obrigatoriamente no modelo do 

CEP/FACISA, cujo modelo também se encontra disponível. 

 

7TERMO DE CONFIDENCIALIDADE: Documento em que o pesquisador 

responsável se compromete em guardar sigilo absoluto sobre os dados 

coletados que serão utilizados para o desenvolvimento da pesquisa. Esse 

documento deve estar obrigatoriamente no modelo do CEP/FACISA (modelo 

disponível). 

 

8TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ: Esse documento 

apenas é usado se no estudo você utilizar como ferramenta de coleta de dados 

a gravação de voz. O modelo se encontra disponível. 

 

9 TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA O USO DE IMAGENS: Caso em se estudo 

você utilizar como ferramenta de coleta de dados  imagens ou vídeos, será 

obrigatório o uso do desse termo no modelo do CEP/FACISA (modelo 

disponível). 

 

10 JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE TCLE: Caso você solicite dispensa de 

TCLE em seu estudo, sera obrigatório a descrição da justificativa de dispensa de 

TCLE, e deve ser utilizado o modelo do CEP/FACISA (modelo disponível). 

Lembrando que a dispensa é avaliada pelo colegiado do CEP. 
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3. PROTOCOLOS DE PESQUISA PENDENTES 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE DOCUMENTOS EXIGÊNCIA DESCRIÇÃO 

1. Carta de Resposta às 
Pendências 

Obrigatório Ver explicação no 
item 1 

2. TCLE MODIFICADO Obrigatório Ver explicação no 
item 2 

3. PROJETO MODIFICADO Obrigatório Ver explicação no 
item 3 

 

1 CARTA DE RESPOSTA ÀS PENDÊNCIAS: É o documento obrigatório para 

protocolos pendentes, onde o pesquisador vai descrever o que está sendo 

apresentado. O modelo se encontra na aba do CEP. 

 
2 TCLE_MODIFICADO: Caso o relator tenha emitido pendências relacionadas no 

TCLE, o pesquisador deve anexá-lo com as devidas alterações com letras em 

COR VERMELHA  e o título do arquivo dever conter a palavra MODIFICADO, 

como per exemplo: TCLE_MODIFICADO. 

 
3 PROJETO_MODIFICADO: Todas as alterações solicitadas pelo Relator devem 

ser colocadas com letras de COR VERMELHA, juntamente com todos os 

documentos em apêdices ou anexos (por exemplo intrumentos de coleta de 

O Pesquisador terá um prazo máximo de 60 (sessenta)  
dias para responder todas as pendências, a contar da 
data da disponibilização do parecer consubstanciado 
na plataforma brasil. Caso não cumpra o prazo, a 
pesquisa será automaticamente suspensa pelo 
sistema. Se isso ocorrer, deverá ser submetido um 
protocolo novo de pesquisa na plataforma Brasil, com 
todas documentações com datas atualizadas. 
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dados, TCLEs, Termo de assentimento), e se caso esses documentos também 

tenham sofrido modificações, essas devem estar em COR VERMELHA. Com 

isso o título do arquivo deve conter a palavra MODIFICADO, como por exemplo: 

PROJETO_MODIFICADO. 
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4. EMENDAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTA DE DOCUMENTOS EXIGÊNCIA DESCRIÇÃO 

1. Carta de emenda ao 
CEP1 

Obrigatório Ver explicação no 
item 1 

2. Projeto EMENDA2 Obrigatório Ver explicação no 
item 2 

3. TCLE EMENDA3 Obrigatório Ver explicação no 
item 3 

 
 
1 

CARTA DE EMENDA AO CEP: Documento obrigatório para emendas, onde o 
pesquisador responsável vai descrever as mudanças solicitadas no projeto. 
 
2 PROJETO EMENDA: É o projeto detalhado da primeira versão, com as 
mudanças solicitadas na EMENDA com letras em COR VERMELHA. 
 
3 

TCLE: O TCLE deve conter as mudanças solicitadas na EMENDA com letras 
em COR VERMELHA 
 
 
 

Emenda é toda proposta de modificação ao projeto 
original, apresentada com a justificativa que a motivou. 
As emendas devem ser apresentadas ao CEP de forma 
clara e sucinta, identificando a parte do protocolo a ser 
modificado e suas justificativas. A emenda será analisada 
pelas instâncias de sua aprovação final (CEP e/ou 
CONEP).  

 Havendo modificações importantes de objetivos e 
métodos, deve ser apresentado outro protocolo de 
pesquisa. Assim, apenas pode ser realizado emendas 
em projetos aprovados pelo CEP. 
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5. RELATÓRIO PARCIAL E FINAL 
 

 

 

 

 

LISTA DE DOCUMENTOS EXIGÊNCIA DESCRIÇÃO 
1. Relatório Parcial1 Obrigatório Ver explicação no 

item 1 
2. Relatório Final2 Obrigatório Ver explicação no 

item 2 
 

1 RELATÓRIO PARCIAL: Deve ser submetido durante o desenvolvimento da 

pesquisa, descrevendo qual o estágio do estudo no momento. O modelo se 

encontra na aba do CEP. 

 
2 RELATÓRIO FINAL: Deve ser submetido ao final do estudo, no qual deve ser 

descrito as etapas realizadas no estudo. O modelo se encontra na aba do CEP. 

 

 

 

 

 

 

 

Os Relatórios Parcial e Final devem ser submetidos no 
sistema Plataforma Brasil e serão apreciados na reunião 
do CEP.  
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6. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
 

A) Equipe de Pesquisa 

Todos os pesquisadores envolvidos na pesquisa deverão estar cadastrados na 

Plataforma Brasil, de modo a serem inseridos no projeto de pesquisa a ser 

enviado (Etapa 1: Equipe de Pesquisa). 

 

B) Atenção ao Campo “Instituição Proponente”! 
Observe que a Instituição Proponente é aquela à qual o pesquisador é vinculado 

e é o CEP desta instituição que irá avaliar eticamente o projeto. As Instituições 

Coparticipantes apenas irão emitir Carta de Anuência, permitindo a realização 

de alguma etapa da pesquisa em suas dependências. 

 

C) Atenção ao Campo “Instituição Co-participante”! 
A CONEP define como Instituição Co-participante aquela em que alguma parte 

da pesquisa será executada e/ou onde serão recrutados os participantes da 

pesquisa.  

 

D) Uso de dados de prontuários para fins de pesquisa 

Conforme Carta Circular no 039/2011/CONEP/CNS/GB/MS, “os dados do 

prontuário são de propriedade única e exclusiva do próprio sujeito, que forneceu 

tais informações em uma relação de confidencialidade entre médico e paciente, 

para realização do seu tratamento e cuidado médicos, e não para utilização de 

tais dados em pesquisas. Dessa forma, no que se refere ao uso e acesso aos 

prontuários, a CONEP alerta no sentido de obediência às disposições éticas e 

legais brasileiras.  Reafirmamos que as pesquisas que envolvam acesso e uso 

de prontuário médico devem ser analisadas pelo Sistema CEP.  
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7. CONTATO (FALE CONOSCO) 
 

  

O Comitê de Ética em Pesquisa da FACISA, coloca seus 

canais de comunicação à disposição do pesquisador, caso necessite 

de ajuda, dúvidas ou outros esclarecimentos.  

 

E-mail: cepfacisa@gmail.com; cep@facisa.ufrn.br 

Telefone: (84) 3291-6953 


