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Para cadastramento do pesquisador são 
necessários os seguintes itens:

- Link do Lattes

- Identidade em formato DOC ou PDF (até 1MB)

- Foto do rosto em formato JPG (até 1MB)- Foto do rosto em formato JPG (até 1MB)

Para cadastramento de projetos, a Plataforma 
Brasil fornece um tutorial (Guia para submissão de 

pesquisa) na seção ajuda:
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf





Documentos necessários
Para submissão de projetos de pesquisa na Plataforma Brasil, o 

protocolo de pesquisa deverá incluir os seguintes documentos:

• 1. Projeto de Pesquisa na íntegra. 
•

• 2. Formulário de Encaminhamento

•

• 3. TCLE

•

• 4. Para uso de banco de dados secundários: é obrigatório apresentar termo de autorização do responsável 
pelo banco para sua utilização, seja o responsável institucional

• 4.1 TCUD - Termo de Compromisso de Utilização de Dado                                                                                   • 4.1 TCUD - Termo de Compromisso de Utilização de Dado                                                                                   
• 5. Instrumentos de coleta de dados (questionários, formulários, roteiros de entrevistas, etc)
•

• 6. Folha de Rosto gerada pela Plataforma Brasil assinada pelo pesquisador responsável E pelo patrocinador 
do estudo*.

•

• *FOLHA DE ROSTO:

• O CEP ficará responsável por coletar a assinatura do responsável pela Instituição na Folha de Rosto. Esta 
será assinada pela vice-diretora de pesquisa após apreciação e aprovação do CEP/ENSP. Inicialmente, 
apenas o pesquisador responsável assina a Folha, insere na plataforma e depois entrega a original no CEP.



• 7. Termos de anuência das instituições coparticipantes

• 8. Cronograma. “Este cronograma previsto para a pesquisa será executado somente após 
aprovação do projeto pelo Sistema CEP/CONEP".

•

• 9. Orçamento detalhado. 
•

• OBS 1: No preenchimento dos dados do projeto na Plataforma Brasil, no item Metodologia, solicita-
se que o pesquisador descreva como será o contato inicial com os sujeitos da pesquisa e em que 
ambiente e como será a obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido (O local garante a 
privacidade e evita o constrangimento? Descrever a forma de abordagem: contato direto individual 
ou em grupo; por telefone; por meio de palestra, por terceiros; por carta/e-mail; etc).

•

• OBS 2: Todos os documentos devem ser submetidos ao CEP por meio da Plataforma Brasil. Ainda, 
todos os documentos que exigem assinatura (como as autorizações institucionais, termo de 
responsabilidade, etc), o Formulário de Encaminhamento e a Folha de Rosto, após submissão 
pela Plataforma, devem também ser entregues impressos, com as devidas assinaturas, no pela Plataforma, devem também ser entregues impressos, com as devidas assinaturas, no 
CEP/ENSP. A entrega desses documentos deverá ser feita no prazo de 7 dias corridos após a data da 
submissão do protocolo ao CEP. O parecer de aprovação só será liberado com esta exigência 
cumprida.

•

• - Para projetos com patrocínio que não sejam instituições brasileiras de fomento a pesquisa:
•



• 10. Assinatura do patrocinador com data na folha de rosto.
•

• - Para pesquisas com participação estrangeira que necessitem 
análise também pela CONEP (ver Res 466/12):

• 11. Lista de países participantes da pesquisa.
•

• 12. Documento de aprovação do Protocolo no Comitê de Ética do 
país de origem (Res. CNS nº. 292/99, VII.1) ou justificativa para não 
apresentação do mesmo (Res. CNS nº. 292/99, VII.2).apresentação do mesmo (Res. CNS nº. 292/99, VII.2).

•

• 13. Parecer do pesquisador sobre o protocolo, quanto ao desenho 
do estudo, caso tenha sido impossível a sua participação no 
delineamento do projeto (Res 292/99).

•

• 14. Quando não estiver previsto o desenvolvimento do projeto 
também no país de origem, deve-se apresentar justificativa para tal.











TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO

• Modelo  elaborado  em conformidade com a Resolução 466/12.
• - O QUE É O TCLE: 
• O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é um documento apresentado  ao convidado a 

participar na pesquisa para que ele seja informado sobre a mesma  e possa optar de forma 
voluntária pela participação ou não no estudo. Em optando por participar, ele dará seu 
consentimento de forma livre e esclarecida. 

• Este documento é muito importante, pois garante que os direitos do participante serão 
respeitados. Ele deve contém todas asinformações sobre o participante e deve estar escrito em 
uma linguagem clara e compreensível.uma linguagem clara e compreensível.

•

• - COMO DEVE SER ELABORADO O TCLE:
• O TCLE deve ser redigido na forma de convite para a participação na pesquisa. Para a elaboração 

deum TCLE, é importante lembrar que todas as informações devem estar escritas de forma 
bastante clara, simples e concisa para que a compreensão seja total. Dessa forma, é necessário que 
se leve em consideração o perfil do participante, para adequar a linguagem do termo. É necessário 
evitar portanto, termos técnicos ou outros termos não habituais ao perfil do participante leigo. 
Além disso, não deve conter siglas (se forem necessárias, colocar seu significado), e nem termos em 
outro idioma que não o português.  



• Os seguintes pontos devem ser obrigatoriamente considerados para a 
elaboração de um TCLE,

• Inicialmente devem constar todos os dados relacionados à pesquisa em si: 

• título, justificativa, os objetivos, resumo geral do desenho do estudo 
e,principalmente, todos procedimentosespecíficos pelos quais o 
participante vai passar. Esses procedimentos devem estar bem detalhados, 
para que o participante fique ao par de como exatamente será sua 
participação. 

• devem ser dadas informações explícitas sobre os possíveis desconfortos, 
riscos ou efeitos colaterais (quando for o caso)esperados ou não, 
decorrentes da participação na pesquisa.decorrentes da participação na pesquisa.

• deve ser informado se haverá ou não benefícios direto para o participante. 
No caso de haver benefício, informar quando será evidenciada a presença 
de algum benefício.

• no caso de haver grupo controle e experimental, deve ser informado ao 
participante em qual grupo ele será incluído. Caso seja estudo cego, deve 
ser informado que existe a possibilidade dele ser incluído em um ou outro 
grupo, sem que isso possa ser de seu conhecimento. 



• Após todo o detalhamento sobre a pesquisa em si e sobre qual será exatamente a participação do 
convidado, são dadas as informações sobre os direitos do participante,as quais estão listadas 
abaixo. Lembrar que nem todos os itens são obrigatórios, já que conforme o tipo de estudo, alguns 
dos itens citados não se aplicam:

•

• garantia de manutenção do sigilo 

• garantia de plena liberdade do participante da pesquisa, de recusar-se a participar ou retirar seu 
consentimento

• uso de dados e material coletado

• acompanhamento e assistência

• danos pessoais

• Despesas e compensações

• Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados

• Direito a ter acesso aos resultados finais da pesquisa

• Garantia de acesso à informação: “Em qualquer etapa do estudo, o Sr. terá acesso aos profissionais • Garantia de acesso à informação: “Em qualquer etapa do estudo, o Sr. terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o 
Dr(preencher o nome do pesquisador principal)que pode ser encontrado no endereço 
(institucional) Telefone(s) ............. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 
pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp – Rua Botucatu, 
572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br.

• Duas vias: garantia de que o participante da pesquisa receberá uma via do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido; (item obrigatório). ex: “ Esse termo foi elaborado em duas vias 
devidamente assinadas, sendo que uma ficará com o Sr. e a outra conosco.”



OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O TCLE, QUE DEVEM SER 
OBSERVADAS:

• Todas as folhas devem ser numeradas (ex: 1/4, 2/4, etc.) e 
rubricadas pelo pesquisador e pelo participante da pesquisa no 
momento daplicação do TCLE.  

• Deve ser elaborado em duas vias idênticas, tendo em ambas as vias, 
o endereço e contato telefônico dos responsáveis pela pesquisa e 
do CEP local e da CONEP, quando pertinente. 

• Deve constar espaço para data, nome e assinatura e do convidado a 
participar da pesquisa (ou por seu representante legal) e do participar da pesquisa (ou por seu representante legal) e do 
pesquisador responsávelou pela (s) pessoa (s) por ele delegada (s). 
As assinaturas devem estar no final do termo mas não podem ficar 
isolada em folha separada do corpo do texto.

• Logo acima do local de assinatura do participante da pesquisa, deve 
haver uma declaração que expresse o cumprimento de todas as 
exigências contidas nos termo. 



























































Obrigada!

fisioeliziane@yahoo.com.br


