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➢ Código de Nuremberg (1947) – “o bem do Estado 
tem precedência sobre o bem do indivíduo”. 
Conjunto de 10 princípios centrados não no 
pesquisador mas no sujeito participante da 
pesquisa.

➢ O Código de Nuremberg estabelece requer um 
paciente falante e que tem autonomia para 
decidir o que é melhor para ele.  Requer que o 
pesquisador proteja os melhores interesses do 
seu paciente, mas também proclama que os 
sujeitos podem ativamente se protegerem a si 
mesmos. 



 Reconhecendo algumas falhas no Código de 
Nuremberg, a Associação Médica Mundial 
elaborou a Declaração de Helsinque, em 
junho de 1964, durante a 18ª Assembleia 
Médica Mundial, em Helsinque, na Finlândia. 
A partir de então, esse documento se tornou 
referência na maioria das diretrizes nacionais 
e internacionais, defendendo em 1º lugar a 
afirmação de que "o bem estar do ser 
humano deve ter prioridade sobre os 
interesses da ciência e da sociedade", e 
dando importância especial ao consentimento 
livre e firmado em pesquisas médicas que 
envolvam seres humanos.



 A Declaração desenvolveu os dez primeiros 
princípios defendidos no Código de 
Nuremberg, e aliou-os à Declaração de 
Genebra (1948), uma declaração de deveres 
éticos do médico. Os médicos foram 
convidados à obtenção do consentimento "se 
possível" e a possibilidade de investigação foi 
autorizada sem o consentimento, o qual 
poderia ser conseguido através de um 
guardião legal.



➢ Este Código, junto com a Declaração de Helsinki 
(1964-1996) em suas versões sucessivas e as 
Diretrizes para Pesquisa em Seres Humanos do 
CIOMS (Conselho Internacional de Organizações 
de Ciências Médicas 1993) constituem os pilares 
da moderna ética em pesquisa com seres 
humanos.

 É neste contexto que trabalham os CEPs, 
surgidos em 1968 depois de uma longa 
gestação, no qual afirmava-se o princípio mor da 
ética em pesquisa envolvendo os seres humanos: 
o princípio do Consentimento Livre e Esclarecido.



 Historicamente, os Comitês de Ética em 
Pesquisa nascem como resposta da cultura 
contemporânea às implicações morais da 
tecnociências biomédicas, depois que foi 
desvendado que é possível, “em nome” da 
Pesquisa e do Progresso do Conhecimento, 
cometer crimes hediondos contra a 
Humanidade e contra os mais elementares 
direitos do cidadão que regulam uma 
convivência civilizada nas sociedades 
contemporâneas.



➢Código de Nuremberg – 1947

➢Declaração Unversal dos Direitos Humanos 
1948 - ONU

➢Declaração de Helsinki – Associação Médica 
Mundial - 1964

 Diretrizes Internacionais para Pesquisa em 
Seres Humanos - CIOMS/2002



 Órgão de Regulação Social ligados 
diretamente à Coordenação Nacional de Ética 
em Pesquisa - CONEP

 Resolução nº 196/1996 do Ministério da 
Saúde que não é uma Lei com poder de 
fiscalização e punição, mas um instrumento 
cuja força normativa e prescritiva depende de 
seu poder de convencimento.  



 Diretrizes e Normas para a Pesquisa Envolvendo Seres 
Humanos - Resolução CNS 466/2012 (publicada em 
13/06/2012)
◦ Normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais 

- Resolução CNS 510/2016
◦ Norma Operacional 001/2013 (complementa a Resolução CNS 

466/2012
 Manual de Orientação: Pendências Frequenctes em 

Protocolos de Pesquisa Clínica - CONEP/CNS

Resolução  do Conselho Nacional de Saúde CNS/01/1988
Resolução CNS 170/1995
Resolução CNS 173/1995

Resolução CNS 196/96 (revogada)

 Portaria 2048, de 03 de setembro de 2009 (alterada)
 Regulamento do Sistema Único de Saúde, anexo da Portaria 2048/09
 Portaria 2230, de 23 de setembro de 2009

 Reestruturação da Composição da CONEP - Resolução CNS 
446/2011

http://www.bioetica.ufrgs.br/res19696.htm


➢ Resolução CNS 240/97 – Caracterização dos usuários
 Resolução CNS 251/97 - Novos Fármacos
 Resolução CNS 292/99  - Pesquisas coordenadas do 

exterior ou com participação estrangeira e pesquisas 
que envolvam remessa de material biológico para o 
exterior

 Resolução CNS 304/00 - Pesquisas em Povos indígenas 
 Resolução CNS 340/2004 - Pesquisas com material genético

 Resolução CNS 346/05 . Pesquisas com Projetos de Pesquisa 
Multicêntricas

 Resolução CNS 441/2011 - Armazenamento e Utilização de 
Material Biológico Humano em Pesquisa

 Pesquisa em Embriões - Lei de Biossegurança Lei 
11135/05
◦ Pesquisa em Embriões - Decreto 5591/05
◦ Pesquisa em Embriões - Resolução ANVISA RDC 29/08



 Avaliação ética e não metodológica ou de 
objetivos.

 Consentimento – TCLE oral, posterior ou 
dispensado.

 Anonimato e confidencialidade – negociada com 
o participante da pesquisa

 Resultados/benefícios

 Antecipação e prevenção dos riscos



 O sistema CEP-CONEP foi instituído em 1996 para 
proceder a análise ética de projetos de pesquisa 
envolvendo seres humanos no Brasil. Este processo 
é baseado em uma série de resoluções e 
normativas deliberados pelo Conselho Nacional de 
Saúde (CNS), órgão vinculado ao Ministério da 
Saúde, com o foco na segurança, proteção e 
garantia dos direitos dos participantes de pesquisa.

 A maioria dos processos relacionados à análise 
ética ocorre em ambiente eletrônico por meio da 
ferramenta eletrônica chamada Plataforma Brasil



 A Plataforma Brasil é uma base nacional e unificada 
de registros de pesquisas envolvendo seres humanos 
para todo o sistema CEP/Conep. Ela permite que as 
pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes 
estágios - desde sua submissão até a aprovação final 
pelo CEP e pela Conep, quando necessário -
possibilitando inclusive o acompanhamento da fase 
de campo, o envio de relatórios parciais e dos 
relatórios finais das pesquisas (quando concluídas).

 O sistema permite a apresentação de documentos 
também em meio digital. Pela Internet é possível a 
todos os envolvidos o acesso, por meio de um 
ambiente compartilhado, às informações em 
conjunto, diminuindo de forma significativa o tempo 
de trâmite dos projetos em todo o sistema 
CEP/CONEP.



Para cadastro de novo usuário é necessário:

 - Currículo Lattes; 

 - Documento digitalizado; 

 - Foto de identificação.



 Protocolo de Pesquisa: Conjunto de 
documentos contemplando a descrição da 
pesquisa em seus aspectos fundamentais e as 
informações relativas ao participante da 
pesquisa, à qualificação dos pesquisadores e 
a todas as instâncias responsáveis;



 Pesquisa Envolvendo Seres Humanos: 
Pesquisa que, individual ou coletivamente, 
tenha como participante o ser humano, em 
sua totalidade ou partes dele, e o envolva de 
forma direta ou indireta, incluindo o manejo 
de seus dados, informações ou materiais 
biológicos.



 Protocolo de Pesquisa: Conjunto de 
documentos contemplando a descrição da 
pesquisa em seus aspectos fundamentais e as 
informações relativas ao participante da 
pesquisa, à qualificação dos pesquisadores e 
a todas as instâncias responsáveis;



 Cronograma Prevendo Envio do Projeto ao CEP/UFCAT: O 
projeto a ser submetido deverá ter seu início de execução 
pelo menos 60 dias após a sua submissão no CEP. Ou seja, 
o envio do projeto para apreciação do Comitê de Ética em 
Pesquisa é uma ação que deve estar prevista em seu 
cronograma. Portanto, o período de coleta de dados 
deverá ter o seu início previsto para 60 dias após o envio 
do projeto ao CEP, tendo em vista que a pesquisa a ser 
executada deve contar com a aprovação do Comitê para 
posteriormente iniciar as atividades em campo ;

 Pesquisador/a Responsável: É a pessoa responsável pela 
coordenação da pesquisa e corresponsável pela 
integridade e bem-estar dos participantes da pesquisa. 
Obs.: Se o projeto a ser desenvolvido diz respeito à 
conclusão de Especialização, Mestrado ou Doutorado, o/a 
pesquisador/a responsável pode ser o/a próprio/a 
aluno/a. Já no caso de projeto a ser desenvolvido por 
aluno de Graduação, o pesquisador responsável é o 
orientador;



 Pesquisadores/as: Todos os membros da Equipe de 
Pesquisa, os quais são corresponsáveis pela integridade 
e bem-estar dos participantes da pesquisa;

 Participante da Pesquisa: esclarecer quem é o indivíduo 
que, de forma esclarecida e voluntária, ou sob o 
esclarecimento e autorização de seu(s) responsável(eis) 
legal(is), aceitará ser pesquisado. A participação deve se 
dar de forma gratuita, ressalvadas as pesquisas clínicas 
de Fase I ou de bioequivalência. Descrever as 
características da população a estudar. Apresentar e 
justificar a amostra. Expor as razões e justificar a 
utilização de grupos vulneráveis (quando necessário);

 Instituição Proponente de Pesquisa: Organização, 
pública ou privada, legitimamente constituída e 
habilitada, à qual o pesquisador responsável está 
vinculado;



 Instituição Coparticipante de Pesquisa: 
Organização, pública ou privada, legitimamente 
constituída e habilitada, na qual alguma das 
fases ou etapas da pesquisa se desenvolve. 
Também denominado por vezes de "Local de 
Pesquisa";

 Local de Pesquisa: Em caso de pesquisa dentro e 
fora de instituições, detalhar as instalações dos 
serviços, centros, instituições, bem como a 
região geográfica onde estão alocadas as 
comunidades, grupos e etnias nas quais se 
processarão as etapas de coleta da sua pesquisa;

 Riscos da Pesquisa: Diz da elucidação da 
possibilidade de exposição dos participantes da 
pesquisa a danos de dimensão física, psíquica, 
moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do 
ser humano, em qualquer pesquisa e dela 
decorrente;



 Benefícios da Pesquisa: Diz do proveito direto ou 
indireto, imediato ou posterior, auferido pelo 
participante e/ou sua comunidade em decorrência de 
sua participação na pesquisa;

 Ponderação entre Riscos e Benefícios: Expor tanto os 
riscos mínimos conhecidos, tais como o 
constrangimento, como os potenciais, individuais ou 
coletivos, comprometendo-se com o máximo de 
benefícios e o mínimo de danos e riscos;

 Desenho de Pesquisa: É o modelo de seu estudo 
científico, com a apresentação da descrição detalhada 
de metodologia e método a serem utilizados no estudo;

 Vulnerabilidade de Participantes de Pesquisa: Detalhar o 
estado de pessoas ou grupos que, por quaisquer razões 
ou motivos, tenham a sua capacidade de 
autodeterminação reduzida ou impedida, ou de 
qualquer forma estejam impedidos de opor resistência, 
sobretudo no que se refere ao consentimento livre e 
esclarecido;



 Recrutamento de Participantes: Descrever como será 
realizado o recrutamento dos indivíduos e os 
procedimentos a serem seguidos;

 Critérios de Inclusão e Exclusão: Fornecer informações 
sobre os critérios que foram utilizados para a inclusão 
de participantes na pesquisa, bem como para a 
exclusão dos participantes, se for o caso; 

 Ressarcimento ao Participante: Compensação material, 
exclusivamente de despesas do participante e seus 
acompanhantes, quando necessário, tais como 
transporte e alimentação;

 Informação ao/à participante sobre o direito de pleitear 
indenização (reparação a danos imediatos ou futuros), 
garantida em lei, decorrentes da sua participação na 
pesquisa;

 Orçamento Detalhado: Recursos (ainda que próprios do 
pesquisador), fontes e destino



 PROJETO COMPLETO – segue o padrão de cada 
unidade acadêmica.

 TERMO DE COMPROMISSO – o termo de 
compromisso deve ser assinado por todos os 
membros da equipe de pesquisa;

 TERMO DE ANUÊNCIA OU AUTORIZAÇÃO PARA 
REALIZAR A PESQUISA EM INSTITUIÇÕES -
somente para pesquisas em instituições 
públicas/ privadas ou organizações portadoras 
de CNPJ;



 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE_Humanas) : somente para pesquisas com 
participantes maiores de 18 anos de idade;

 Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 
(TALE_Humanas) : somente para pesquisas com 
participantes menores de 18 anos (com idade 
entre 17 e 5 anos);

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE_Saúde) : somente para pesquisas com 
participantes maiores de 18 anos de idade;



 Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 
(TALE_Saúde) : somente para pesquisas com 
participantes menores de 18 anos (com idade 
entre 17 e 5 anos);

 Instrumento de Coleta de Dados: Elaboração a 
critério do/a pesquisador/a. Trata-se da 
apresentação de questões norteadoras, 
questionários, formulários para análises 
sensoriais, formulário avaliativos, roteiros de 
entrevistas, apontamentos para grupos focais, 
roteiros para aplicação de testes psicológicos 
etc.;



 Termo de Compromisso para realizar de Registros 
Fotográficos, Sonoros e Audiovisuais : Especialmente para 
pesquisas com Entrada em Terras Indígenas, pois é 
documento obrigatório para o protocolo da FUNAI;

 Termo de Anuência da Liderança Indígena: As pesquisas 
envolvendo comunidades ou indivíduos indígenas devem 
ter a concordância da liderança da comunidade alvo da 
pesquisa. Essa autorização, que pode ser produzida de 
próprio punho, será obtida com o intermédio das 
respectivas etnias, organizações indígenas, comunidades 
ou conselhos locais, sem prejuízo do consentimento 
individual.

 Termo de Autorização para Entrada em Terras Indígenas 
emitido pela FUNAI: Essa autorização é emitida pela 
Fundação Nacional do Índio.



É o documento no qual é explicitado o 
consentimento livre e esclarecido do 
participante e/ou de seu responsável legal, de 
forma escrita, devendo conter todas as 
informações necessárias, em linguagem clara e 
objetiva, de fácil entendimento, para o mais 
completo esclarecimento sobre a pesquisa na 
qual se propõe participar;



 Definição de “Consentimento Livre e 
Esclarecido” - anuência do participante da 
pesquisa e/ou de seu representante legal, 
livre de vícios (simulação, fraude ou erro), 
dependência, subordinação ou intimidação, 
após esclarecimento completo e 
pormenorizado sobre a natureza da pesquisa, 
seus objetivos, métodos, benefícios previstos, 
potenciais riscos e o incômodo que esta 
possa acarretar;



➢ O Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido deverá ser elaborado em duas 
vias, rubricadas em todas as suas páginas e 
assinadas, ao seu término, pelo convidado(a) 
a participar da pesquisa, ou por seu 
representante legal, assim como pelo(a) 
pesquisador(a) responsável, ou pela(s) 
pessoa(s) por ele delegada(s);



 Em pesquisas envolvendo crianças, 
adolescentes, portadores de perturbação ou 
doença mental e pessoas em situação de 
substancial diminuição em suas capacidades 
de consentimento, o TCLE deverá ser 
assinado por seus representantes legais, sem 
suspensão do direito de informação dos 
indivíduos, no limite de sua capacidade, que 
devem confirmar sua anuência em Termo de 
Assentimento Livre e Esclarecido/TALE
(modelo disponível em outro arquivo);


