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• Pesquisas envolvem seres humanos: CEP-UNIFESP / Plataforma Brasil
• Pesquisas envolvem animais vertebrados: CEUA-UNIFESP
• Pesquisas que não envolvem seres humanos nem animais vertebrados: Declaração de 

Responsabilidade

• Todos os CEPs respondem à CONEP/CNS/MS
Pesquisas com foco nas ciências biológicas e saúde: Resolução 466/2012 do CNS 
Pesquisas com foco em ciências humanas e sociais: Resolução 510/2016 do CNS

A ÉTICA NA PESQUISA DA UNIFESP

”A ética em pesquisa implica o respeito pela dignidade humana e a proteção devida aos participantes das 
pesquisas científicas envolvendo seres humanos” 

(resolução CNS 510/2016)
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• Coordenação: Profa. Dra. Paula Midori Castelo

• Vice-coordenação: Profa. Dra. Ediléia Bagatin

• Vice-coordenação: Profa. Dra. Márcia Maiumi Fukujima

• Secretaria: Cíntia Arauna, Elvis Silva, Rodolfo da Silva

• Assessoria técnica: Aldenora Ximenes, Andréia Trinca,

Lilian Medeiros, Rafaella Freitas, Simone Fischer, Thiago Araújo

• Relatores:

(diversas áreas do conhecimento e participantes de pesquisa)

Aluísio Marçal Serodio
Ana Maria de Souza Pinto
Andrea Cristina Malinverni
Angela Fan Chi Kung
Angela Maria Spinola
Anita Sachs Feuz
Aparecida Emiko Hirata
Cláudia Regina Figueiredo
Clineu Almada
Cristina Muccioli
Ediléia Bagatin
Edna Martins
Emerson Gomes dos Santos
Fábio César Venturini
Fábio Teruo Matsunaga
Fátima Cristina Branco
Fernanda Miranda da Cruz
Ivaldo da Silva
Izilda Cristina Johanson
José Carlos Galduróz
Laércio Gomes Lourenço
Lisie Polita
Lúcia Garcez do Carmo

Marcel Jun Tamaoki
Marcelo Scrocco
Marcia Maiumi Fukujima
Maria Angélica Peterlini
Maria Lúcia Garcia Mira
Mariana Pereira Antoniassi
Mônica Ribeiro de Vasconcellos
Paula Midori Castelo Ferrua
Regina Cândida Gualtieri
Renzo Romano Taddei
Ronaldo Thomatieli dos Santos  
Roberto Costa Ferreira
Rudolf Krawczenko Oliveira    
Sabine Pompeia
Simone Brasil Iglesias
Sue Yazaki Sun
Vita Aguiar De Oliveira
Wallace Chamon Siqueira
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A estrutura do CEP-UNIFESP
42 relatores
150 projetos/mês
160 notificações/mês
90 emendas/mês

2 servidores efetivos

3 servidores temporários

notas técnicas, notificações, eventos adversos, 

emendas e relatórios

2 servidores secretaria

1 servidora meio período

1 servidor 6 h atendimento

ao públicoSão Paulo

Guarulhos

Osasco

São J Campos

Diadema

Baixada Santista

Zona Leste

Graac
Hospital do Rim
AFIP
outros

1120

29

767

10

1926
1660

22

825

28

2535

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Aprovados Não aprovados Pendentes Retirados Total Geral

1. sem 2020 2. sem 2020



Comitê de Ética em 
Pesquisa

O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIFESP
considerações importantes

• O maior CEP do Brasil em volume de projetos
• Tempo de tramitação desde a recepção até o parecer final: média de 64 dias

• Porcentagem de projetos aprovados sem pendências: cerca de 25% 
• Os projetos são analisados conforme a ordem de chegada e validação; a única prioridade é para projetos COVID-19

PLATAFORMA 
BRASIL SECRETARIA RELATOR

TAEs
NOTA TECNICA

PESQUISADOR PLENÁRIA
COLEGIADO

PLATAFORMA 
BRASIL

PENDÊNCIA ou PARECER FINAL

recebimento e validação
documental 10 dias

análise e emissão de parecer
30 dias
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PesquisaAinda hoje precisamos falar em ÉTICA na pesquisa?

* Proteção ao participante de pesquisa

* Ética na pesquisa clínica antes da II Guerra Mundial
• Inexistência de normas para a prática de pesquisa clínica
• Pesquisadores eram guiados apenas pela sua consciência e a ética de seus orientadores ou 
mentores

* Há vários exemplos da utilização inadequada de seres humanos em pesquisas – fatos 
que precisam ser sempre lembrados, para que sirvam de reflexão e não voltem a ser 
repetidos
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A DECLARAÇÃO DE HELSINQUE foi elaborada em 1964 pela Associação Médica Mundial, cujo 

objetivo era o de garantir a moralidade da pesquisa com seres humanos. 

Desde então, já sofreu várias revisões (novas versões)

üObter o consentimento esclarecido do participante
üSer baseada em experiências laboratoriais, in vitro, em animais e em conhecimento 
da literatura científica
üTer o protocolo de pesquisa aprovado por um comitê independente

üSer conduzida apenas por pessoas cientificamente qualificadas
üTer a avaliação dos riscos comparada com os benefícios previstos e ter respeitada e 
assegurada a integridade do participante
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Pesquisas com foco em ciências humanas e sociais: Resolução 510/2016 do CNS

ü qualquer pesquisa implica em riscos;
ü a pesquisa em ciências humanas e sociais exige respeito e garantia do pleno exercício dos direitos dos 
participantes, devendo ser concebida, avaliada e realizada de modo a prever e evitar possíveis danos 
aos participantes;
ü as CHS têm especificidades nas suas concepções e práticas de pesquisa;
ü a utilização de dados/imagens/voz diretamente obtidos com os participantes ou de informações 
identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana.

E as Ciências Humanas e Sociais?

*** Atenção à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)
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Estão isentos de avaliação pelo sistema CEP/Conep:

- pesquisa de opinião pública com participantes não identificados e pesquisa censitária
- pesquisa que utilize informações de acesso público ou domínio público (Lei n. 12.527/2011)
- pesquisa com bancos de dados com informações agregadas e sem possibilidade de identificação individual; 
- revisão da literatura científica;
- pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem da prática profissional, desde que 
não revelem dados que possam identificar o sujeito; 
- atividade realizada com o intuito exclusivamente de educação, ensino ou treinamento sem finalidade de pesquisa 
científica.

Exceções:
* Caso, durante o planejamento ou a execução da atividade de educação, ensino, extensão ou treinamento surja a 
intenção de incorporar seus resultados em um projeto de pesquisa, deve-se apresentar o protocolo de pesquisa ao 
sistema CEP/CONEP.

E as Ciências Humanas e Sociais?
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DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A SUBMISSÃO DE UM PROJETO DE PESQUISA:
• Cadastro CEP (verificar portarias de assinaturas)
• Folha de rosto da Plataforma Brasil (verificar portarias de assinaturas)
• Projeto bem redigido (enfoque em ética em pesquisa)

DOCUMENTOS QUE PODEM SER NECESSÁRIOS:
• Carta Coep ou carta de anuência do local 
da pesquisa
• TCLE ou TCUD (ver nossos modelos!)
• TALE

A CONEP considera que a metodologia da pesquisa 
é item obrigatório a ser analisado pelo CEP

SUBMISSÃO DE PROJETOS
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• Cronograma
• Riscos relativos à pesquisa: não há projeto de pesquisa isento de risco ao participante de pesquisa
• Projetos mal redigidos
• TCLE ou TALE em linguagem técnica
• Documentos institucionais com assinaturas indevidas (ver Portarias de delegação de competência para 

assinatura)
• Atenção: estudos retrospectivos com prontuarios, 
biorrepositórios ou arquivos NÃO ESTÃO
dispensados automaticamente de TCLE

MOTIVOS DE RECUSA E/OU PENDÊNCIA
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Nenhum projeto de pesquisa com seres humanos pode ser iniciado 
sem a aprovação do Comitê de Ética!

Converse com seu orientador

Atendimento presencial a pesquisadores e participantes de pesquisa:

segundas, terças, quintas e sextas das 9 às 12hs

Rua Botucatu, n.º 740 – 5. andar

Contato: (11) 5571-1062 ou (11) 5539-7162 

E-mail: cep@unifesp.br
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCyx_YNUmRjmdRxpUdBr0Xwg

mailto:cep@unifesp.br

