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Prof. Dr. Luciano Basso

Comitê de Ética
em pesquisa

Defina = Ética

Defina = Moral
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Ética – Viver bem (Princípios) 

Moral: conjunto de acordos para se 
viver em sociedade (normas, leis)

Acessar www.fulguratio.com – ir em Docência – Curso de verão ou

1. Ética em três questões acessar



04/02/2015

3

Fazer um abordo de um anencefálico?
Certo ou Errado?

Pq? Depende dos seus princípios superiores (Princípios Éticos)

Moral – certo e errado
Ética – bem ou mal 

Achar dinheiro e devolver 
E explicar que só não ficou porque é pouco
É moralmente correto - Mas eticamente – censurável 

Ganhar elogio pela conduta moral correta e pela fraqueza, mas ele não agiu 
eticamente 

O que é ética? – Por Leonardo Boff
Arte de viver Bem - nasce da razão - 4 princípios

• Cuidado
Relação amorosa, envolvente com a realidade, mão que se laça. Pensamento: 
a essência humana: Cuidado – Condição para o outro ser aparecer. Ética do 
cuidado!

• Respeito
Conduta com o outro, cada um é único, com história e valores distintos. Agir, 
mas não desrespeitar o outro. Ambiente: respeito a forma como a natureza é. 
Se constituiu durante milhões de anos, não respeitá-la pode levá-la a outra 
força; Tudo que existe, merece existir – Albert Schweitzer

• Responsabilidade 
Somos responsáveis pelas relações, consciência das consequências dos seus 
atos. Ex: mandamos milhões e milhões de gás carbônico para a terra. Temos 
responsabilidade para com ela, como irá dar conta disso todos anos? 
Empresas têm que ser boas, mas respeitar onde estão! Responsáveis pelas 
próximas gerações – garantindo condições básicas. 

• Solidariedade Universal - Compaixão
Nascemos da solidariedade. Busca de comida e distribuição a todos. Quatro 
milhões de crianças morrem por falta de água: Falta de solidariedade. Deixar 
que alguém não viva sozinho! Todos têm que ganhar.

Ética = Princípios

Ao longo da história > Diferentes Princípios
Mudança na concepção de VIVER BEM

MESMO TEMPO HISTÓRICO 
Diferentes Éticas? 

Acessar www.fulguratio.com – ir em Docência – Curso de verão ou

Ética ao longo dos tempos acessar

Ética – Reflete sobre a moral

Pesquisa lida para além do que se sabe e já tem normas 
(científicas ou não).

Bebê de proveta, células tronco
Limites fisiológicos
Suplementação alimentar
Limites psicológicos

Um conjunto de pessoas com diferentes formações e 
que “representa” diferentes ambientes da sociedade –
buscando garantir os princípios éticos 
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LIBERDADE

DIGNIDADE

Princípios

Acessar www.fulguratio.com – ir em Docência – Curso de verão ou
Ética em pesquisa Yves acessar

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
CONEP

Comitê de Ética em Pesquisa
CEP - EEFEUSP

• Histórico

• Qual projeto de pesquisa deve ser submetido?

• Por que? 

• Qual CEP? 

• Quando?

• Como?

• Quanto tempo para ser aprovado/reprovado?

• Relatórios: parciais e final

Comitê de Ética em Pesquisa

• Histórico Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP
Conselho Nacional de Saúde – CNS
Ministério da Saúde

Resolução 196/1996

26/08/1999 Comitê de Ética em Pesquisa – CEP-EEFE
Maria Augusta Peduti Dal'Molin Kiss

02/12/1999 Primeira Reunião do CEP-EEFE: 11 membros

• cadastrado junto ao Ministério da Saúde
integrando a rede nacional de CEPs

Sistema Nacional de Informações sobre Ética em 
Pesquisa – SISNEP envolvendo Seres Humanos 
que possibilita o cadastro dos protocolos de 
pesquisa on-line

2007

http://portal2.saude.gov.br/sisnep
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Comitê de Ética em Pesquisa

Lei Federal nº 11.794, de 08/10/2008

- Comissão de Ética no Uso de Animais CEUA06/janeiro/2012

15/janeiro/2012

Edilamar Menezes de Oliveira

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf

Comitê de Ética em Pesquisa

• Histórico

• Qual projeto de pesquisa deve ser submetido?

TODOS !!!
Resolução 196/96

Lei Federal nº 11.794/2008

• Seres Humanos  CEP
• Animais  CEUA
• Estudo sobre o funcionamento de um equipamento
• Estudo bibliográfico
• etc.

Resolução 196/96: visa assegurar os direitos e deveres que 
dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e 
ao Estado. (Animais: Lei Federal nº 11.794, de 08/10/2008)

• Autonomia
• Não maleficência
• Beneficência
• Justiça

• Histórico

• Qual projeto de pesquisa deve ser submetido?

• Por que?

Muitas revistas científicas solicitam aprovação do CEP
Fapesp supõe que o estudo obteve aprovação CEP
Pós-Graduação não obriga, mas orienta alunos nessa direção
A legislação brasileira exige

√

√

√

√
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Comitê de Ética em Pesquisa

• Qual CEP?

• Histórico

• Qual projeto de pesquisa deve ser submetido?

• Por que?

11-AM
13-PA

4-MT

4-MS

15-GO

12-DF

24-SC

34-PR

69-MG

59-RJ

15-ES

32-BA

4-MA

5-PI

21-CE
5-RN
12-PB

51-RS

4-AL2-AC 4-TO

21-PE

2-SE

Norte: 38

Centro-Oeste: 36

Nordeste: 120

Sul: 111

CONEP

6-RO

2-RR
3-AP

Sudeste: 323

Total: 628 CEPs

Fonte: CONEP/CNS/MS
Setembro /2011

162 - SP

• Histórico

• Qual projeto de pesquisa deve ser submetido?

• Por que?

• Qual CEP?

• Quando?

Quando o detalhamento do 
método do projeto de pesquisa 
estiver definido

Projeto do Mestrado:  até 2 anos

Projeto de Doutorado: até 4 anos
Relatórios 
anuais

Não é necessariamente no 
mês da coleta de dados

Comitê de Ética em Pesquisa

• Histórico

• Qual projeto de pesquisa deve ser submetido?

• Por que?

• Qual CEP?

• Quando?

• Como?
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www.usp.br/eef

CEP

Como fazer o cadastro de pessoa 
física na Plataforma Brasil? 

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf

FLUXOGRAMA PARA SUBMISSÃO DE PROTOCOLOS DE PESQUISA COM SERES HUMANOS AO CEP

O pesquisador entrega o projeto de 
pesquisa ao Departamento de sua 

vinculação
(texto impresso - arquivo Word)

O Departamento encaminha o 
projeto de pesquisa para parecer de 

mérito  e aprecia o parecer em 
reunião de Conselho

Após trâmite no Departamento o 
pesquisador recebe o projeto de 

pesquisa e realiza o cadastramento 
deste na Plataforma Brasil

A Plataforma Brasil gera a Folha de 
Rosto que deve ser impressa , 
assinada pelo pesquisador e 

entregue no Departamento junto 
com o projeto e o parecer de mérito

A Secretária do Departamento 
encaminha a documentação à 

Assistência Acadêmica para 
aposição de assinatura do Senhor 

Diretor

A Assistência Acadêmica devolve a 
documentação para a  Secretária do 
Departamento , e esta encaminha a 

documentação ao pesquisador

O pesquisador digitaliza a Folha de 
Rosto e anexa na Plataforma Brasil,

finaliza o cadastro do projeto de 
pesquisa e envia eletronicamente 

para o CEP

O CEP efetua o recebimento do 
protocolo, envia para relator, 

aprecia em reunião e expede a 
decisão na Plataforma Brasil

O pesquisador através da 
Plataforma Brasil acompanha todos 
os trâmites sofridos pelo protocolo 

de pesquisa pois recebe  
correspondência eletrônica do 

sistema

FLUXOGRAMA

O pesquisador (orientador) entrega o 
projeto de pesquisa ao Departamento.

(texto impresso - arquivo Word)

A Plataforma Brasil gera a Folha de 
Rosto que deve ser impressa, 

assinada pelo pesquisador e entregue 
no Departamento junto com o projeto 

e o parecer de mérito.

O Departamento encaminha o projeto 
de pesquisa para parecer de mérito e 
o aprecia em reunião de Conselho.

O pesquisador recebe o projeto de 
pesquisa e realiza o cadastramento 

deste na Plataforma Brasil.

A Secretária do Departamento 
encaminha a documentação à 

Assistência Acadêmica para 
assinatura do Diretor da Instituição.

A Assistência Acadêmica devolve a 
documentação para a Secretária do 

Departamento, que devolve ao 
pesquisador.
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FLUXOGRAMA

O pesquisador digitaliza a Folha de Rosto e 
anexa na Plataforma Brasil, finaliza o 

cadastro do projeto de pesquisa e envia 
eletronicamente para o CEP

O coordenador do CEP indica o relator, 
aprecia o parecer em reunião e expede a 

decisão na Plataforma Brasil.

O pesquisador acompanha todos os 
trâmites pela Plataforma Brasil e 

recebe correspondência eletrônica do 
sistema referente à decisão

RESULTADO
Deliberações possíveis:

Relatório Parcial
(pesquisas com duração acima de 1 ano)

Não aprovadoCom 
Pendências

Aprovado

Aprovado

Relatório Final

Quanto tempo para ser aprovado/reprovado?

Obrigado!
www. fulguratio.com


