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Apresentação 

Prezado Pesquisador,

O presente Manual pretende auxiliar os pesquisadores no processo de 
elaboração e submissão dos Protocolos de Pesquisa. 

A criação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Alberto Rassi – 
HGG (CEPHGG) foi um passo importante, tanto para criar condições 
para o desenvolvimento de pesquisas na Instituição, com consequente 
melhoria do ensino e da assistência médica, quanto para oferecer segu-
rança aos voluntários participantes das pesquisas.

Em 2016, o Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP) foi estruturado com obje-
tivo de estimular o planejamento e o desenvolvimento de pesquisas em 
saúde, amplificando, de forma contínua, o aproveitamento dos dados 
obtidos, em relação à sua análise, interpretação e divulgação dos resul-
tados para a comunidade, de forma que possam ser utilizados em prol 
da saúde da população. 

O NAP é responsável por coordenar as atividades inerentes às pesquisas 
realizadas no HGG, bem como promover ações de incentivo à prática 
de estudos, que tenham por objetivo o avanço do conhecimento e, ou, 
a obtenção de respostas para problemas por meio da aplicação do mé-
todo científico. 
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O que é Comitê de Ética em Pesquisa?

O CEP é um colegiado interdisciplinar e independente, de caráter con-
sultivo, deliberativo e educativo, criado para analisar e acompanhar 
as pesquisas que envolvem seres humanos, visando a observância das 
normas éticas na defesa dos interesses e direitos do participante da 
pesquisa, individual ou coletivamente considerado.

O CEPHGG observa todas as normas legais atinentes às pesquisas que 
envolvem seres humanos, em especial as Resoluções 466/12 e 510/16, 
do Conselho Nacional de Saúde, bem como os demais instrumentos le-
gais e/ou normativos.

Tem como missão primária salvaguardar os direitos e interesses dos par-
ticipantes da pesquisa colaborando para que seus direitos e dignidades 
sejam preservados. Além disso, o CEP contribui para a melhora quali-
tativa das pesquisas e para o questionamento das mesmas enquanto 
instrumento de desenvolvimento humano e social.

O CEPHGG, cumprindo com sua função de promoção e estímulo a pes-
quisa, tem colaborado com outras Instituições, que não possuem Comitê 
de Ética em Pesquisa, avaliando os Projetos a serem realizados nestas.

Atualmente é composto por 12 (doze) membros voluntários que se reú-
nem mensalmente. 

O Hospital Alberto Rassi – HGG instituiu e registrou junto à Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) / Ministério da Saúde, o COMITÊ 
DE ÉTICA EM PESQUISA DO HOSPITAL ALBERTO RASSI – HGG (CEPHGG) 
através da Portaria nº 005 de 02 de junho de 2000, obedecendo as nor-
mas e protocolos da mesma. Sua primeira composição foi aprovada em 
28 de janeiro de 2001 e a última Renovação de Registro foi obtida em 
setembro de 2016 (Ofício nº 213/16 CONEP/CNS/MS), validada por 03 
(três) anos.

A secretaria do CEP situa-se no 5º andar do Hospital Alberto Rassi – 
HGG, na avenida Anhanguera, nº 6.479, Setor Oeste, telefone de con-
tato 3209-9917, e-mail hgg.cep@idtech.org.br, funciona de segunda a 
sexta, das 08 horas às 18 horas.

Quais projetos devem ser apresentados ao CEP?

Pesquisas que tenham como participante o ser humano, em sua totali-
dade ou partes dele, e o envolva de forma direta ou indireta, incluindo 
o manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos. Assim, 
também são consideradas pesquisas envolvendo seres humanos as en-
trevistas, aplicações de questionários, utilização de banco de dados e 
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revisões de prontuários.

Quem deve apresentá-lo?

O pesquisador deverá postar o protocolo de pesquisa na Plataforma 
Brasil, atendendo as recomendações da Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (CONEP). Portanto, essa atribuição está sob a responsabilidade 
do pesquisador.

INFORMAÇÕES GERAIS

Requisitos para submissão de um Protocolo de Pesquisa

A Plataforma Brasil é, desde o dia 15/01/2012, a única forma para sub-
missão de pesquisas ao Sistema CEP/CONEP.

O protocolo, para ser submetido à revisão ética, deverá ter seu pesqui-
sador responsável cadastrado na Plataforma Brasil no endereço eletrôni-
co: http://www.saude.gov.br/plataformabrasil e seguir as orientações 
para o cadastramento. Somente serão apreciados Protocolos de pesquisa 
lançados na Plataforma e que apresentarem toda a documentação solici-
tada, em português, acompanhado dos originais em língua estrangeira, 
quando houver, devidamente assinada nos campos pertinentes.

Como é feito o envio do Protocolo para o CEP?

Depois de cadastrado na Plataforma Brasil o Protocolo é enviado auto-
maticamente para o CEP vinculado a Instituição Proponente. Se a pes-
quisa não tem instituição proponente, ou a instituição proponente não 
tem CEP vinculado a ela, o projeto é automaticamente enviado para a 
CONEP que indicará um CEP.

Protocolo de pesquisa – é o conjunto de documentos, que pode ser vari-
ável a depender do tema, incluindo o projeto apresentando a proposta/
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.

Prazo para análise

O prazo para análise de um protocolo é de aproximadamente 30 dias, 
que só serão contados a partir da finalização da análise documental 
feita pelo Comitê de Ética, ou seja, após a “Aceitação do Projeto de 
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Pesquisa (PP) no CEP”.

Língua

Não são aceitos documentos sem tradução adequada para o português; 
em caso de documentos como: aprovação do estudo por Comitê de Éti-
ca do país de origem, seguro e documentos similares, as traduções des-
tes devem estar acompanhadas dos documentos originais.

Considerações

Uma vez cadastrado o estudo, não poderá ser apagado. Existem 06 telas 
a serem preenchidas com cerca de 52 campos a serem respondidos.

Como proceder para realizar pesquisas no HGG?

O pesquisador deverá protocolar o projeto de pesquisa na secretaria 
do NAP, situada no 5º andar do HGG, para ser analisada, pela Diretoria 
de Ensino e Pesquisa, viabilidade de execução no HGG. Após análise, 
retorna ao NAP para submeter à concordância da Chefia do Serviço per-
tinente. O projeto será devolvido ao pesquisador, que deverá cadastrar 
o projeto na Plataforma Brasil, para geração da Folha de Rosto. 

O pesquisador apresentará ao NAP, a Folha de Rosto assinada. O NAP 
encaminhará à Coordenação Executiva do Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (COEX/IDTECH) para avaliar e, se for o caso, 
autorizar a execução do protocolo de pesquisa. 

Após análise da COEX, o NAP devolverá o protocolo ao pesquisador 
acompanhado dos seguintes documentos.

Os seguintes documentos são obrigatórios, para as pesquisas reali-
zadas no HGG: 

• Concordância da Chefia do Serviço/Setor ou Seção do HGG 

• Autorização da Diretoria de Ensino e Pesquisa do HGG 

• Autorização da COEX/IDTECH. 

Observação: O pesquisador deverá anexar os documentos na Platafor-
ma Brasil após estarem devidamente assinados.
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Fluxo para realização de pesquisas no HGG



11

Documentos exigidos em protocolos de pesquisa

Para submeter um protocolo ao CEPHGG, a Pesquisa deve ser registra-
da na Plataforma Brasil com os seguintes anexos (quando pertinentes):

OBS: O Projeto na íntegra e o TCLE devem possibilitar o uso dos recur-
sos “Copiar/Colar” em qualquer palavra ou trecho do texto.

• Carta de encaminhamento do protocolo de pesquisa: Carta solici-
tando análise e parecer ético (redação livre datada e assinada pelo 
pesquisador responsável). Nesta carta deverão constar todos os do-
cumentos postados com suas datas e versões (com recurso copiar/
colar), salvo em versão Word.

• Folha de Rosto: todos os campos devem ser preenchidos, datados e 
assinados, com identificação dos signatários. As informações pres-
tadas devem ser compatíveis com as do protocolo. A identificação 
das assinaturas deve conter, com clareza, o nome completo e a 
função de quem assina, preferencialmente, indicados por carimbo. 
O título da pesquisa deve ser apresentado em língua portuguesa e 
ser idêntico ao do projeto de pesquisa. O Termo de compromisso do 
campo “Instituição Proponente” deve ser assinado pelo responsável 
maior da Instituição. Caso o próprio pesquisador seja o responsável 
maior da Instituição, o seu substituto deverá assinar o documento.

• Projeto de Pesquisa .

• Orçamento financeiro detalhado: detalhar os recursos, fontes e 
destinação; forma e valor da remuneração do pesquisador; apre-
sentar em moeda nacional ou quando em moeda estrangeira com 
o valor do câmbio oficial em Real, obtido no período da proposição 
da pesquisa; apresentar previsão de ressarcimento de despesas do 
participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais como 
transporte e alimentação e compensação material nos casos ressal-
vados no item II.10 da Resolução do CNS 466/12. Não pode faltar a 
informação sobre quem arcará com as despesas.

• Cronograma de execução detalhado: descreva a duração total e as 
diferentes etapas da pesquisa, expresso em número de meses, com 
compromisso explícito do pesquisador de que a pesquisa somente 
será iniciada a partir da aprovação pelo Sistema CEP/CONEP. 

• Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

• Justificativa para Isenção de Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (quando cabível): em algumas pesquisas, não é pos-
sível aplicar o TCLE. Nestes casos, a justificativa da não aplicação 
do TCLE deve ser explicitada no item “aspectos éticos da pesquisa” 
descritos no Projeto e deve ser anexado o documento de justifica-
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tiva. Não é aceitável apenas citar que o TCLE “não é aplicável”.

• Termo de Assentimento (quando cabível): Se estiver prevista a 
participação de menores de idade na pesquisa, deverá ser inclu-
ído no Projeto, além da autorização do responsável legal (TCLE), 
o Termo de Assentimento, que é um documento redigido de forma 
simples, de acordo com a faixa etária a ser estudada, que deverá 
ser assinado pelo menor.

• Declaração sobre o processo de obtenção do Consentimento Li-
vre e Esclarecido: documento com informação detalhada sobre 
como será o processo de obtenção do Consentimento Livre e Escla-
recido (em que momento, e quem o aplicará).

• Declaração de responsabilidade do patrocinador: de que cum-
prirá a Resolução CNS 466/12 e suas complementares (especificar 
as Resoluções complementares de acordo com a área temática da 
pesquisa).

• Declaração sobre o vínculo do Pesquisador: com as Instituições 
envolvidas (assinada pelo responsável institucional).

• Declaração de infraestrutura e instalações onde será realizada a 
pesquisa (detalhar as instalações dos serviços, centros, comuni-
dades e instituições nas quais se processarão as várias etapas da 
pesquisa): deve ser um demonstrativo da existência de infraestru-
tura necessária e apta ao desenvolvimento da pesquisa e para aten-
der eventuais problemas dela resultantes, com a expressa concor-
dância da instituição e/ou organização por meio de seu responsável 
maior com competência.

• Declaração sobre o Recrutamento dos participantes.

• Esclarecimento sobre a confidencialidade, acesso e revisão dos 
registros relacionados ao estudo.

• Declaração de compromisso do pesquisador responsável (devida-
mente assinada): de anexar os resultados da pesquisa na Platafor-
ma Brasil, garantindo o sigilo relativo às propriedades intelectuais 
e patentes industriais, tornando os resultados da pesquisa públicos, 
sejam eles favoráveis ou não.

• Declaração de ausência de encargos para o Sistema Único de Saú-
de e convênios.

• Os instrumentos de coleta de dados da pesquisa (questionários, 
formulários, entrevistas e outros).

• Para pesquisas a serem realizadas no HGG deverão ser obriga-
toriamente anexados os seguintes documentos: “Autorização da 
Diretoria de Ensino e Pesquisa do HGG”, “Concordância da Chefia 
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do Serviço do HGG” e a “Autorização da Direção da Instituição / 
IDTECH”.

• Para o início da pesquisa: deverá ser apresentada autorização da 
SES-SUS.

PESQUISAS CLíNICAS 

Para as Pesquisas Clínicas deverão acrescentar os seguintes docu-
mentos:

• Parecer pessoal do Investigador Principal sobre o protocolo e seu 
desenvolvimento. 

• Brochura do Investigador ou trabalhos que fundamentem a experi-
mentação prévia.

• Documento que identifique o país de origem (país onde a pesquisa 
é desenhada e/ou onde atua o pesquisador principal; país de onde 
provém o produto a ser testado ou onde está sediado o patrocina-
dor; país para onde será encaminhado os dados).

• Identificação do coordenador internacional/autor/pesquisador 
principal do projeto.

• Documento de aprovação do estudo pelo Comitê de Ética no país de 
origem (caso não esteja disponível ainda, encaminhar documento 
de justificativa da ausência e informar data de apresentação do 
mesmo).

• Justificativa quando não estiver previsto o desenvolvimento do pro-
jeto no país de origem.

• Lista dos Países Participantes (com o número total de participantes 
e o número em cada País).

• Lista dos Centros Participantes no Brasil: Em caso de estudos nacio-
nais ou internacionais multicêntricos, deve ser apresentada lista de 
centros brasileiros participantes, constando o nome do pesquisador 
responsável, instituição, Unidade Federativa (UF) a que a institui-
ção pertence e o CEP responsável pelo acompanhamento do estudo 
em cada um dos centros, o número total de participantes e o nú-
mero em cada Centro.

• Documento que identifique o Centro Coordenador da pesquisa no 
Brasil.

• Parecer pessoal do Investigador Principal sobre o protocolo e seu 
desenvolvimento.

• Declaração de Compromisso sobre o delineamento do estudo e ma-
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nuseio das Amostras Biológicas.

• Declaração sobre o uso e destino do material e dados coletados 
(assinada por todos os que vão manipular o material).

• Declaração do estado de registro do produto ou dispositivo para a 
saúde junto as agências regulatórias.

• Esclarecimento quanto ao eventual enceramento / descontinuação 
do estudo.

• Declaração de assistência aos participantes do estudo clínico.

• Declaração de responsabilidade legal e representação no Brasil.

• Declaração sobre o uso de laboratório central, manuseio de amos-
tras e envio de amostras biológicas para o exterior.

• Justificativa, quando for o caso, da utilização de placebo, em ter-
mos de não maleficência e de necessidade metodológica.

• Justificativa para wash-out.

• Justificativa de inclusão de participantes sadios.

• Esclarecimento sobre a confidencialidade, acesso e revisão dos re-
gistros relacionados ao estudo.

• Declaração de Seguro e Certificado de Seguro.

• Declaração sobre continuidade do tratamento após término do es-
tudo.

• No caso de realização de exames subsidiários no exterior, informar 
sobre medidas previstas para a transferência de tecnologia ainda 
inexistente no Brasil e justificativa para a realização fora do Brasil.

• Explicitação de acordo preexistente quanto à propriedade das in-
formações geradas, demonstrando a inexistência de qualquer cláu-
sula restritiva quanto à divulgação pública dos resultados, a menos 
que se trate de caso de obtenção de patenteamento; neste caso, 
os resultados devem se tornar públicos, tão logo se encerre a etapa 
de patenteamento.

• Declaração de compromisso do pesquisador responsável (devida-
mente assinada) de anexar os resultados da pesquisa na Plataforma 
Brasil, garantindo o sigilo relativo às propriedades intelectuais e 
patentes industriais, tornando os resultados da pesquisa públicos, 
sejam eles favoráveis ou não.

• Declaração sobre o Hospital de Retaguarda.

OBS: As Declarações deverão ser anexadas na Plataforma Brasil, devi-
damente assinadas.
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FOLHA DE ROSTO

Todos os campos devem ser preenchidos, datados e assinados, com 
identificação dos signatários. Após haver preenchido os dados referen-
tes a pesquisa, a Plataforma Brasil emitirá a Folha de Rosto, que após 
ser assinada e carimbada pelo Pesquisador Responsável e pelo respon-
sável pela Instituição proponente deverá ser escaneada e anexada a 
Plataforma Brasil. 

O Sistema CEP/CONEP admite apenas que profissionais já graduados 
sejam considerados Pesquisadores Responsáveis. Portanto, nos casos de 
trabalhos de final de curso de graduação, o orientador deverá figurar 
como pesquisador (a) principal da pesquisa.

O Termo de compromisso do campo “Instituição Proponente” deve ser 
assinado pelo responsável maior da Instituição. Caso o pesquisador seja 
o responsável maior da Instituição, o seu substituto deverá assinar o 
documento. Para as pesquisas a serem realizadas no HGG tal campo 
deverá ser assinado pelo Coordenador do Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano – IDTECH. 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE DE PESQUISA: 

Organização, pública ou privada, legitimamente constituída e habilita-
da, à qual o pesquisador responsável está vinculado.

Instituição com a qual o pesquisador principal tem vínculo e em nome 
da qual apresenta a pesquisa; corresponsável pela pesquisa e pelas 
ações do pesquisador. (Obs.: mesmo que a Instituição proponente não 
possua Comitê de Ética em Pesquisa, esta deve ser citada).

INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE DE PESQUISA: 

Organização, pública ou privada, legitimamente constituída e habilita-
da, na qual alguma das fases ou etapas da pesquisa se desenvolve.

PATROCINADOR: 

Estudos de iniciativa do pesquisador, sem recursos financeiros especifi-
camente destinados a eles, devem ter o campo do patrocinador princi-
pal da Folha de Rosto assinado pelo representante institucional.

O que é projeto de pesquisa?

O projeto de pesquisa é um dos componentes de um Protocolo de pes-
quisa. É o documento fundamental para que o sistema CEP/CONEP pos-
sa proceder a análise ética da proposta. A estrutura de um Projeto de 
Pesquisa deve ser a seguinte:
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TíTULO PRINCIPAL

O título do estudo parte do tema e é o cartão de apresentação do pro-
jeto de pesquisa. Ele expressa a delimitação e a abrangência temporal 
e espacial do que se pretende pesquisar.

RESUMO

Apresentar de forma resumida (atentar que mais a frente estas infor-
mações deverão ser apresentadas detalhadamente) as informações 
principais a respeito do projeto, destacando:

• Objetivos;

• Metodologia;

• Análise de dados

• Resultados esperados do projeto.

OBJETIVO

O objetivo da pesquisa é o que se pretende pesquisar, é a finalidade do 
projeto. O objetivo pode ser dividido em objetivo principal (objetivo 
geral) e objetivo secundário (objetivos específicos), devendo ser apre-
sentados separadamente:

• Objetivo principal: O objetivo principal, ou objetivo básico do pro-
jeto de pesquisa, é aquele que responde a hipótese e soluciona o 
problema de pesquisa.

• Objetivo secundário / específico: Os objetivos secundários são to-
das as informações que levarão ao cumprimento do objetivo primá-
rio; ele detalha as propostas desdobradas a partir do objetivo geral.

OBS.: Para cada hipótese se estabelece mais de um objetivo específico. 
Portanto, quanto mais hipóteses, mais complexa é a pesquisa.

INTRODUÇÃO

A introdução é parte do projeto onde se faz uma breve apresentação do 
tema. Deve conter elementos necessários para que ao ler a introdução, 
o leitor tenha uma ideia exata do que a pesquisa tratará.

Itens que devem constar na introdução;

• Estado atual de conhecimento sobre o assunto;

• Justificativa para a realização do estudo; 

• Explicação da pertinência e relevância social do estudo proposto; 

• Viabilidade: deve ser demonstrada a viabilidade financeira, mate-
rial (equipamentos) e temporal da realização do projeto;
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• Propósito do estudo: Especificar a finalidade do estudo: (estudo clí-
nico, TCC, mestrado, doutorado, etc.).

METODOLOGIA

A metodologia é uma síntese de como se pretende realizar a pesquisa. 
É o conjunto de métodos e técnicas utilizados para a realização de uma 
pesquisa. A metodologia é a resposta à pergunta “Como a pesquisa será 
feita? ” É a explicação do tipo de pesquisa, do instrumental utilizado 
(questionário, entrevista, etc.), do tempo previsto, da equipe de pes-
quisadores e da divisão do trabalho, das formas de tabulação e trata-
mento dos dados, enfim, de tudo aquilo que será realizado no trabalho 
de pesquisa.

É necessário que se explicitem, entre outras, questões como:

• Adequação da metodologia aos objetivos perseguidos;

• Local de realização da pesquisa;

• Descrição detalhada das características da população a ser estu-
dada; 

• Identificação clara das fontes de obtenção do material da pesquisa, 
mesmo que sejam arquivos ou bancos de dados;

• Explicitação dos critérios para suspender ou encerrar a pesquisa;

• Descrição em detalhes e com destaque dos métodos que afetam os 
participantes da pesquisa;

• Grau de vulnerabilidade dos participantes e medidas protetoras 
propostas;

• Garantias éticas aos participantes da pesquisa: medidas que ga-
rantam a liberdade de participação, a integridade do participante 
da pesquisa e a preservação dos dados que possam identificá-lo, 
garantindo, especialmente, a privacidade, sigilo e confidencialida-
de. Protocolos específicos da área de ciências humanas que, por 
sua natureza, possibilitam a revelação da identidade dos seus par-
ticipantes de pesquisa, poderão estar isentos da obrigatoriedade 
da garantia de sigilo e confidencialidade, desde que o participante 
seja devidamente informado e dê o seu consentimento;

• Garantias a saúde: ressarcimento, provimento material prévio, in-
denização em caso de danos à saúde, socorro em emergências, con-
tinuidade do tratamento após a finalização da pesquisa;

• Identificação dos responsáveis pelo atendimento, acompanhamento 
e recebimento dos participantes;

• Forma de interpretação do material coletado;
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• Resultados do estudo: deve estar descrita a garantia do pesquisador 
de que os resultados do estudo serão divulgados para os participan-
tes da pesquisa e instituições onde os dados foram obtidos;

• Divulgação dos resultados: deve estar descrita a garantia pelo pes-
quisador de encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, 
sendo eles favoráveis ou não, com os devidos créditos aos autores.

Aspectos Éticos da Pesquisa

• Modo de abordagem dos participantes da pesquisa para a obtenção 
do TCLE (ou plano de recrutamento).

• Participação de grupos vulneráveis: Se houver participação de gru-
pos vulneráveis, justifique o envolvimento destes grupos (ou seja, 
explique porque a pesquisa não pode ser realizada em grupos não 
vulneráveis).

• Análise crítica de desconfortos, riscos e benefícios: Evite o estilo 
“propaganda”, que destaca exageradamente benefícios. Não deve 
tentar esconder ou disfarçar os desconfortos e riscos. Não deve 
minimizar os desconfortos e riscos de forma a tentar iludir os vo-
luntários. O risco que deve ser salientado é o decorrente da parti-
cipação na pesquisa e não aquele que existe independentemente 
da mesma. 

• Descrição das medidas para proteção ou minimização dos descon-
fortos e riscos previsíveis: Descreva os procedimentos que serão 
adotados em função dos desconfortos e riscos previsíveis. 

• Descrição das medidas de monitoramento da coleta de dados e pro-
teção à confidencialidade: Descreva as medidas que serão adotadas 
para proteção à confidencialidade, com particular ênfase para as 
pesquisas em que houver coleta de informações confidenciais e si-
gilosas.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Define as principais características da população alvo (informar faixa 
etária e sexo).

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Indica o subgrupo de participantes que, embora preencham os critérios 
de inclusão, também apresentam características ou manifestações que 
podem interferir na qualidade dos dados, assim como na interpretação 
dos resultados.
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RISCOS

Em algumas pesquisas o risco não é mensurável ou é desprezível, mas não 
é inexistente. Nestes casos, pode ser dito que não há riscos previsíveis.

O pesquisador deve apresentar estratégias de minimização dos riscos, 
além de garantia de socorro em caso de danos imediatos à saúde duran-
te a coleta de dados.

BENEFíCIOS

Devem estar descritos os possíveis benefícios, diretos ou indiretos, para 
a população estudada e/ou para a sociedade.

OBS.: No item riscos/benefícios: deve ser apresentada a avaliação/
ponderação feita pelo pesquisador entre os riscos e benefícios.

ANÁLISE DE DADOS

A análise de dados é a atividade de transformar um conjunto de dados 
com o objetivo de poder verificá-los melhor dando-lhes ao mesmo tem-
po uma razão de ser e uma análise racional.

DESFECHO

Os desfechos primários e secundários são entendidos como resultados 
estimados com a realização da pesquisa, diferentemente de uma hipó-
tese, que é entendida como um questionamento levantado que direcio-
na a realização da pesquisa.

• Primário: É a variável mais importante e relevante do estudo (nor-
malmente uma variável de eficácia, bem como segurança de uso 
e tolerabilidade): só pode haver uma, deve ser definida antes do 
início do estudo e está atrelada ao objetivo principal da pesquisa.

• Secundário: São variáveis não tão importantes relacionadas ao ob-
jetivo primário, por exemplo: se o estudo está testando uma droga 
na Fase III ele provavelmente vai utilizar a eficácia como desfecho 
primário (a fase III existe justamente para se testar essa eficácia), 
o desfecho secundário, nesse caso, será algum outro fator relativo 
a essa eficácia.

CRONOGRAMA

Informar a duração total e as diferentes etapas da pesquisa, em número 
de meses, descrevendo o tempo que se pretende utilizar para a execu-
ção de cada etapa da pesquisa.

OBS.: O Projeto de pesquisa só pode ser iniciado após a aprovação fi-
nal das instâncias pertinentes (CEP, CONEP, ANVISA). Portanto, as datas 
para o início do projeto e demais procedimentos não devem estar defi-
nidas com meses específicos (jan, fev, etc.), uma vez que não se sabe 
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exatamente a data da aprovação final, devendo ser apresentadas como 
mês 1, mês 2, mês 3, etc (que serão considerados após a Aprovação 
Final).

ORÇAMENTO

O orçamento financeiro detalhado deve deixar claro quem arcará com 
os custos da realização da pesquisa. É necessário mesmo se a pesquisa 
não dispuser de financiamento externo, mesmo se os custos da pesquisa 
forem baixos ou se o(s) pesquisador (es) o assumir (em). 

APÊNDICE

São elementos complementares ao projeto, que são elaborados pelo 
pesquisador, ex: questionários, formulários de pesquisa de campo, fo-
tografias, etc.

ANEXOS

São textos de autoria de outra pessoa e não do pesquisador.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

É um documento específico para cada pesquisa, que presta esclareci-
mentos que permitirão ao participante da pesquisa tomar sua decisão 
de forma justa e sem constrangimentos sobre a sua participação em 
uma pesquisa. É a proteção legal e moral do pesquisador, posto que 
seja a sua manifestação clara de concordância com a participação na 
pesquisa. O TCLE deve ser escrito em forma de “convite”, contendo 
de forma didática e bem resumida as informações mais importantes do 
protocolo de pesquisa. Deve estar escrito em linguagem acessível aos 
participantes da pesquisa, ou seja, deve ser simples o suficiente para 
que o participante da pesquisa realmente consiga entender o que está 
escrito. Deve ser evitado o estilo “propaganda”, que tenta “convencer” 
o potencial voluntário da pesquisa, dissimula riscos e desconfortos dos 
métodos empregados e exagera possíveis benefícios e vantagens. Evite 
utilizar o estilo científico, pois corre o risco do participante não enten-
der o que está escrito.

O TCLE deve contar com, no mínimo, as informações abaixo descritas:

• Deve informar o título completo da pesquisa.

• Deve informar claramente quem é o responsável pela pesquisa, 
quem será o responsável por obter o TCLE e as circunstâncias sob as 
quais este consentimento será obtido. 

• Deve ser escrito em forma de convite.
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• Deve descrever a justificativa para a realização da pesquisa.

• Deve descrever os objetivos da pesquisa.

• Deve descrever, com suficientes detalhes, os procedimentos (mé-
todos) que serão utilizados, em especial os que possam gerar des-
conforto ou risco aos participantes da pesquisa (deve evitar des-
crições muito detalhadas de técnicas, em particular daquelas que 
não afetarão os participantes da pesquisa, bem como os nomes dos 
equipamentos).

• Deve descrever de forma clara e simples os desconfortos e riscos 
previsíveis. Evite tentar dissimular riscos e desconfortos potenciais. 
Se não houver riscos previsíveis, deve-se dizer que não há riscos 
previsíveis.

• Deve deixar claro, quando a pesquisa incluir riscos previsíveis, as 
formas de indenização e as medidas de reparo do dano eventual. 
Se não há risco mensurável, ou o risco é desprezível, citar clara-
mente este fato. Lembre-se de que eventuais danos resultantes da 
participação na pesquisa são passiveis de reparação, mesmo se não 
previstos.

• Deve descrever os benefícios esperados de forma clara, simples e 
direta. Evite exagerar benefícios e vantagens potenciais. O que se 
espera é o esclarecimento, não o “convencimento”. Não cite como 
benefícios os possíveis resultados da pesquisa (que podem não vir 
a ocorrer), nem tratamentos que independem da participação na 
pesquisa.

• Deve descrever os métodos alternativos existentes para a obten-
ção da informação desejada e para o tratamento da condição, se 
porventura existirem. Caso não existam tais métodos o pesquisador 
deve deixar isto claro.

• Deve descrever a forma de acompanhamento e assistência ao parti-
cipante durante a realização da pesquisa, bem como seus responsá-
veis. Deve ficar claro como o pesquisador fará o acompanhamento 
do desenrolar da pesquisa, em particular como e quem será o res-
ponsável pelos eventuais contatos com os participantes da pesquisa.

• Deve deixar clara a garantia de esclarecimentos antes, durante ou 
após a realização da pesquisa.

• Deve deixar clara a possibilidade de inclusão em grupo controle ou 
placebo.

• Deve deixar muito clara a garantia de que os eventuais participantes 
da pesquisa podem se recusar a participar em qualquer momento, 
sem que isto acarrete qualquer penalidade e não cause prejuízo.
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• Deve deixar clara a garantia de sigilo de dados.

• Deve deixar clara a intenção de tornar anônimos o material ou da-
dos obtidos do participante.

• Deve deixar muito clara a garantia de que as eventuais despesas 
decorrentes da participação na pesquisa serão ressarcidas integral-
mente. O ressarcimento inclui apenas as despesas que o voluntá-
rio tem com a participação na pesquisa e que não teria se não 
participasse. Se a participação na pesquisa não gerar despesas ao 
voluntário isto deve estar claro (“Não vai haver nenhuma forma de 
reembolso de dinheiro, já que com a participação na pesquisa você 
não vai ter nenhum gasto”). 

• Deve deixar claro que será entregue uma via do TCLE ao voluntário 
ficando outra com o pesquisador responsável, estando elas devida-
mente assinadas e rubricadas em todas as páginas por ambos. 

• Deve incluir um endereço, telefone (fixo – preferencialmente – e 
móvel), e-mail ou outra forma de contato com o pesquisador res-
ponsável (não há necessidade de endereços residenciais, prefira 
endereços profissionais) e do CEP.

• A assinatura do voluntário não pode ser colocada em papel separa-
do do corpo do TCLE.

• O TCLE é um documento único e deve ser sempre apresentado in-
tegralmente. Nunca o apresente inserido como parte do projeto 
ou de outro texto. Esta regra vale para apresentação de correções 
do TCLE (o mesmo deve ser apresentado integralmente, como será 
entregue ao participante da pesquisa).

• Se estiver prevista a participação de menores de idade na pesqui-
sa, o TCLE deverá ser redigido direcionado ao responsável legal do 
menor.

• Se estiver prevista a participação de menores de idade na pesquisa, 
deverá ser incluído no Projeto, além da autorização do responsável 
legal, o Termo de Assentimento (documento redigido de forma sim-
ples, de acordo com a faixa etária a ser estudada, que deverá ser 
assinado pelo menor).

Observação: 

No caso de pesquisas em Prontuários do Paciente do HGG deverá ser in-
cluído no item “Consentimento do participante” a seguinte autorização 
explícita: Autorizo o pesquisador acessar o meu “Prontuário do Pacien-
te” para a coleta dos dados/informações necessárias para a realização 
desta pesquisa.
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Dados de prontuários

Em Carta Circular da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, data-
do de fevereiro/2013, lê-se: “Os dados de prontuário do paciente são 
de propriedade única e exclusiva do próprio sujeito, que forneceu tais 
informações em uma relação de confidencialidade entre médico e pa-
ciente, 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:

• Constituição Federal Brasileira (1988) – art.5º, incisos X e XIV;

• Novo Código Civil – artigos 20 e 21;

• Código Penal – artigos 153 e 154;

• Código de Defesa do Consumidor – artigos 43 e 44;

• Código de Ética Médica – CFM – artigos 11, 70, 102, 103, 105, 106, 
108;

• Medida Provisória – 2.200 – 2, de 24 agosto de 2001;

• Parecer CFM nº 08/2005;

• Parecer CFM nº 06/2010;

• Padrões de acreditações hospitalares do Consórcio Brasileiro de 
acreditação, em particular GI.2 – GI.1.12;

• Resoluções da ANS. (lei nº 9.961 de 28/01/2000) em particular a 
RN nº 21;

• Resoluções do CFM – nº 1605/2000 – 1638/2002 – 1639/2002 – 
1642/2002”.

Observação: 

Em atendimento ao acima disposto, o HGG autoriza a coleta de dados 
em Prontuário para fins de pesquisa somente com a expressa autoriza-
ção do participante da pesquisa no TCLE. Nos casos, em que tal proce-
dimento seja inviável, é necessário que apresente uma “Justificativa 
fundamentada” que será submetida a análise do Comitê.
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Anexo 1
Modelo de carta de Encaminhamento

Título do Projeto de Pesquisa:

Pesquisador Responsável:

Local onde será realizada a pesquisa:

Eu, __________________________________, pesquisador responsável 
pelo Projeto de Pesquisa _____________________, junto aos demais 
pesquisadores (citar nome de todos os pesquisadores / equipe de pes-
quisa envolvidos bem como do orientador e coorientador, se for o caso) 
____________________________________________________

____________________________________________________________
__________declaramos ter total conhecimento do conteúdo do referido 
projeto, bem como nos comprometemos a cumprir todos os Termos das 
Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa Envolvendo Seres 
Humanos, especialmente a Resolução 466/12 e complementares, bem 
como todo ordenamento jurídico referente ao assunto, incluindo tornar 
público os resultados desta pesquisa quer sejam eles favoráveis ou não.

Solicito a este CEP análise e parecer ético, e encaminhado através da 
Plataforma Brasil os documentos abaixo relacionados (relacioná-los 
com suas datas e versões):

____________________________________

Nome e Assinatura de todos os envolvidos

Goiânia, ___/___/___
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Anexo 2
Roteiro para elaboração de TCLE

Título do Projeto de Pesquisa:

Pesquisador Responsável:

Equipe de Pesquisa:

Local onde será realizada a pesquisa:

Nome do Participante da Pesquisa:

Você está sendo convidado (a) para participar como voluntário nesta 
pesquisa. Meu nome é _________, sou o pesquisador responsável, e 
minha área de atuação é _________.

O convite está sendo feito porque você apresenta ___________ (descre-
ver a doença ou o motivo pelo qual o indivíduo está sendo convidado). 
Sua contribuição é importante, porém, você não deve participar contra 
a sua vontade.

Antes de decidir se você quer participar, é importante que você enten-
da porque esta pesquisa está sendo realizada, os objetivos da mesma, 
todos os procedimentos a serem realizados, os possíveis benefícios, ris-
cos e desconfortos que serão descritos e explicados por mim detalhada-
mente mais à frente.

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você poderá 
solicitar maiores esclarecimentos. Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, 
você poderá entrar em contato comigo, Pesquisador Responsável ____, 
nos telefones ________. Se você tiver alguma dúvida sobre os seus di-
reitos como participante nesta pesquisa ou questões éticas, você pode-
rá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
Alberto Rassi – HGG (um grupo não remunerado, formado por diferentes 
profissionais e membros da sociedade, que avaliam um estudo para jul-
gar se ele é ético e garantir a proteção dos participantes), situado na 
Avenida Anhanguera, nº 6.479, Setor Oeste, Goiânia, Goiás, pelo tele-
fone (62) 3209-9917, de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 18 
horas ou pelo e-mail hgg.cep@idtech.org.br.

Você tem total liberdade para se recusar a participar, não sendo preju-
dicado, penalizado ou responsabilizado de forma alguma por sua recu-
sa. Se aceitar participar e depois retirar seu consentimento, também 
em nada será prejudicado (a).

Todas as informações coletadas neste estudo serão estritamente con-
fidenciais. Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa terão co-
nhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em 



26

sigilo ao publicar os resultados dessa pesquisa, que serão publicados 
independentemente dos resultados obtidos. Os dados coletados serão 
utilizados apenas para esta pesquisa e não serão armazenados para es-
tudos futuros.

Após ser apresentado e esclarecido sobre as informações abaixo des-
critas, no caso de aceitar fazer parte do estudo, você deverá rubricar 
todas as páginas e assinar ao final deste documento elaborado em duas 
vias, que também será rubricado em todas as páginas e assinado por 
mim, devendo uma via ficar comigo e a outra com você, para que você 
possa consultar sempre que necessário.

Informações importantes que você precisa saber sobre a pesquisa

1. Objetivos da pesquisa:

Esta pesquisa tem como objetivo …...................... (descrever os ob-
jetivos da pesquisa).

2. Justificativa para realização da pesquisa:

Este estudo será importante uma vez que ….............. (apresentar a 
justificativa para a realização da pesquisa).

3. População da pesquisa:

Participarão deste estudo ….............. (citar o número de participan-
tes, especificando qual será a população alvo da pesquisa).

4. Detalhamento dos procedimentos que serão realizados:

O estudo será feito da seguinte maneira: …..................... (detalhar 
todos os procedimentos a serem utilizados/realizados na pesquisa - in-
clusive questionários, entrevistas e testes)

5. Forma de acompanhamento:

Durante o estudo você será acompanhado pelo ….................. (des-
crever a forma de acompanhamento assim como os responsáveis).

6. Especificação dos riscos:

Os possíveis riscos a sua saúde física e mental decorrentes deste estudo 
podem ser: …..................... (descrever detalhadamente os possíveis 
riscos, prejuízos, desconforto, lesões que podem ser provocados pela 
pesquisa).

7. Benefícios:

Os benefícios esperados em decorrência desta pesquisa são 
…................(descrever os benefícios esperados para o participante 
direta ou indiretamente e/ou comunidade).
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8. Métodos alternativos:

(especificar se existem métodos alternativos e, sendo o caso, descre-
vê-los).

9. Ressarcimento:

Você será ressarcido por todas as despesas que venha a ter com sua 
participação neste estudo, sendo que as mesmas serão pagas por mim, 
pesquisador responsável, sendo elas: …................... (descrever as 
informações sobre ressarcimento das despesas decorrentes da partici-
pação na pesquisa, se pertinente) OU Este estudo não acarretará ne-
nhum tipo de despesa para você.

10. Indenização:

Você terá direito a indenização por qualquer dano que venha a sofrer 
com a participação nesta pesquisa (descrever as formas de indenização 
diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa, se pertinente).

11. Período de participação e previsão de término da pesquisa:

Este estudo iniciará em ......... sendo que sua participação será na data 
..........., estando previsto o encerramento deste estudo em ...........

Local e data: _______________________________________

Nome e assinatura do Pesquisador: ___________________________

CONSENTIMENTO DO PARTICIPANTE

OBS: Não colocar em folha separada; é uma continuidade do TCLE

Eu, _______, RG ____, CPF ______, endereço _______, abaixo-assina-
do, declaro que concordo em participar do estudo _____________ como 
voluntário de pesquisa. Declaro que compreendi perfeitamente tudo o 
que me foi informado sobre a minha participação no estudo menciona-
do, tendo sido devidamente informado e esclarecido pelo Pesquisador 
________ sobre o objetivo desta pesquisa, os procedimentos nela en-
volvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 
minha participação. Estou consciente de todos os meus direitos bem 
como das minhas responsabilidades. Foi-me garantido que posso retirar 
meu consentimento a qualquer momento, sem que isto me cause qual-
quer prejuízo, penalidade ou responsabilidade. Autorizo a divulgação 
dos dados obtidos neste estudo mantendo em sigilo minha identidade. 
Informo que recebi uma via deste documento com todas as páginas ru-
bricadas e assinadas por mim e pelo Pesquisador.

OBS: Para pesquisas com consulta de dados em prontuário do paciente, 
incluir a seguinte informação: Autorizo o pesquisador acessar o meu 
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“Prontuário do Paciente” para a coleta dos dados/informações neces-
sárias para a realização desta pesquisa.

Local e data: _____________________________________

Nome e assinatura do participante da pesquisa: 

____________________________________________________________

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a 
pesquisa e aceite do participante.

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores)

Nome: ___________________________________________________ 

Assinatura: _______________________________________________

Local e data: _______________________________________

OBSERVAÇÕES:

1. Usar papel com o timbre da instituição proponente.

2. Numerar todas as páginas do TCLE.

3. Ao imprimir o TCLE, utilizar frente e verso. Em algumas pesquisas, 
não é possível aplicar o TCLE. Nestes casos, a justificativa da não apli-
cação do TCLE deve ser explicitada no item “aspectos éticos da pes-
quisa” descritos no Projeto e deve ser anexada a “JUSTIFICATIVA DE 
ISENÇÃO DE TCLE”.
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Anexo 3
Roteiro para elaborar a justificativa  

para isenção de TCLE

Título do Projeto de Pesquisa:

Pesquisador Responsável:

Local onde será realizada a pesquisa:

Tendo em vista que o estudo acima, sob minha responsabilidade, __
____________________________________________________________
___________________________________________________________, 
venho solicitar a este Comitê de Ética em Pesquisa (conforme Resolu-
ção CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012: IV, item IV. 8: “Nos casos 
em que seja inviável a obtenção do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido ou que esta obtenção signifique riscos substanciais à priva-
cidade e confidencialidade dos dados do participante ou aos vínculos de 
confiança entre pesquisador e pesquisado, a dispensa do TCLE deve ser 
justificadamente solicitada pelo pesquisador responsável ao Sistema 
CEP/CONEP, para apreciação, sem prejuízo do posterior processo de es-
clarecimento”) a isenção da obtenção do Consentimento Livre e Escla-
recido dos participantes da pesquisa supracitada que, após tentativa de 
contato ou localização, não sejam possíveis de contatar. A privacidade 
e sigilo da identidade dos pacientes e de seus dados serão assegurados 
por mim, de acordo com a legislação local. Para isto a identificação dos 
participantes será feita com iniciais e data de nascimento e as informa-
ções obtidas serão analisadas em conjunto, não sendo divulgados dados 
em separado de nenhum paciente.

_____________________________________

Nome e Assinatura de todos os envolvidos

Goiânia, ___/___/___
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Anexo 4
Assentimento

Se estiver prevista a participação de menores de idade na pesquisa, 
deverá ser incluído no Projeto, além do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido assinado pelo responsável legal, o TERMO DE ASSENTI-
MENTO.

Anexo 5
Roteiro para elaborar termo Assentimento

Título do Projeto de Pesquisa:

Pesquisador Responsável (orientador):

Equipe de Pesquisa:

Nome do Participante da Pesquisa:

Você está sendo convidado (a) para participar como voluntário nesta 
pesquisa. Meu nome é _________, sou o pesquisador responsável, e 
minha área de atuação é _________.

Sua participação já foi autorizada pelo seu responsável legal, entre-
tanto você tem total liberdade para se recusar a participar, não sendo 
prejudicado, penalizado ou responsabilizado de forma alguma pela sua 
recusa. Se aceitar participar e depois retirar seu consentimento tam-
bém, nada será prejudicado (a).

O convite está sendo feito porque você apresenta ___________ (descre-
ver a doença ou o motivo pelo qual o indivíduo está sendo convidado). 
Sua contribuição é importante, porém, você não deve participar contra 
a sua vontade.

Antes de decidir se você quer participar, é importante que você enten-
da porque esta pesquisa está sendo realizada, os objetivos da mesma, 
todos os procedimentos a serem realizados, os possíveis benefícios, ris-
cos e desconfortos que serão descritos e explicados por mim detalhada-
mente mais a frente.

A qualquer momento, antes, durante e depois da pesquisa, você ou seu 
responsável legal poderá solicitar maiores esclarecimentos. Em caso de 
dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato comigo, Pes-
quisador Responsável ____, nos telefones ________. Se você tiver algu-
ma dúvida sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa ou 
questões éticas, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética 
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em Pesquisa do Hospital Alberto Rassi – HGG (um grupo não remunera-
do, formado por diferentes profissionais e membros da sociedade, que 
avaliam um estudo para julgar se ele é ético e garantir a proteção dos 
participantes), situado na Avenida Anhanguera, nº 6.479, Setor Oeste, 
Goiânia, Goiás, pelo telefone (62) 3209-9917, de segunda a sexta-feira, 
no horário das 8 às 18 horas ou pelo e-mail hgg.cep@idtech.org.br.

Todas as informações coletadas neste estudo serão estritamente con-
fidenciais. Somente o pesquisador e/ou equipe de pesquisa terão co-
nhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em 
sigilo ao publicar os resultados dessa pesquisa, que serão publicados 
independentemente dos resultados obtidos. Os dados coletados serão 
utilizados apenas para esta pesquisa e não serão armazenados para es-
tudos futuros.

Após ser apresentado e esclarecido sobre as informações abaixo des-
critas, no caso de aceitar fazer parte do estudo, você deverá rubricar 
todas as páginas e assinar ao final deste documento elaborado em duas 
vias, que também será rubricado em todas as páginas e assinado por 
mim, devendo uma via ficar comigo e a outra com você, para que você 
possa consultar sempre que necessário.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PES-
QUISA

(OBS: Escrever de forma que seja de fácil compreensão para a faixa 
etária a ser aplicado)

1. Objetivos da pesquisa:

Esta pesquisa tem como objetivo …...................... (descrever os ob-
jetivos da pesquisa).

2. Justificativa para realização da pesquisa:

Este estudo será importante uma vez que ….............. (apresentar a 
justificativa para a realização da pesquisa).

3. População da pesquisa:

Participarão deste estudo ….............. (citar o número de participan-
tes, especificando qual será a população alvo da pesquisa).

4. Detalhamento dos procedimentos que serão realizados:

O estudo será feito da seguinte maneira: …..................... (detalhar 
todos os procedimentos a serem utilizados/realizados na pesquisa - in-
clusive questionários, entrevistas e testes)

5. Forma de acompanhamento:

Durante o estudo você será acompanhado pelo ….................. (des-
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crever a forma de acompanhamento assim como os responsáveis).

6. Especificação dos riscos:

Os possíveis riscos a sua saúde física e mental decorrentes deste estudo 
podem ser: …..................... (descrever detalhadamente os possíveis 
riscos, prejuízos, desconforto, lesões que podem ser provocados pela 
pesquisa).

7. Benefícios:

Os benefícios esperados em decorrência desta pesquisa são 
…................(descrever os benefícios esperados para o participante 
direta ou indiretamente e/ou comunidade).

8. Métodos alternativos:

(especificar se existem métodos alternativos e, sendo o caso, descre-
vê-los).

9. Ressarcimento:

Você será ressarcido por todas as despesas que venha a ter com sua 
participação neste estudo, sendo que as mesmas serão pagas por mim, 
pesquisador responsável, sendo elas: …................... (descrever as 
informações sobre ressarcimento das despesas decorrentes da partici-
pação na pesquisa, se pertinente) OU Este estudo não acarretará ne-
nhum tipo de despesa para você.

10. Indenização:

Você terá direito a indenização por qualquer dano que venha a sofrer 
com a participação nesta pesquisa (descrever as formas de indenização 
diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa, se pertinente).

11. Período de participação e previsão de término da pesquisa:

Este estudo iniciará em …..... sendo que sua participação será na 
data …........., estando previsto o encerramento deste estudo em 
…..............

Local e data: _______________________________________

Nome e assinatura do Pesquisador: ______________________________

Assentimento do menor participante

OBS: Não colocar em folha separada; é uma continuidade do TCLE

Eu, menor de idade ______________________, abaixo-assinado, de-
claro que concordo em participar do estudo _________________ como 
voluntário de pesquisa. Fui devidamente informado e esclarecido pelo 
Pesquisador ____________ sobre os objetivos desta pesquisa, os proce-
dimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
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decorrentes de minha participação e esclareci todas as minhas dúvidas. 
Foi-me garantido que posso retirar meu assentimento a qualquer mo-
mento, sem que isto cause qualquer prejuízo, penalidade ou respon-
sabilidade para mim ou para o meu responsável legal e que também a 
qualquer instante o meu responsável legal poderá modificar a decisão 
sobre a minha participação. Tendo o meu responsável já assinado o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, concordo em participar 
desta pesquisa e autorizo a divulgação dos dados obtidos neste estudo 
mantendo minha identidade em sigilo. Informo que recebi uma via des-
te documento com todas as páginas rubricadas e assinadas por mim e 
pelo Pesquisador Responsável.

OBS: Para pesquisas com consulta de dados em prontuário do paciente, 
incluir a seguinte informação: Autorizo o pesquisador acessar o meu 
“Prontuário do Paciente” para a coleta dos dados/informações neces-
sárias para a realização desta pesquisa.

Local e data: ________________________

Nome e assinatura do menor participante da pesquisa: 

_________________________________________________

OBSERVAÇÕES:

1. Usar papel com o timbre da instituição proponente.

2. Numerar todas as páginas do TCLE.

3. Ao imprimir o TCLE, utilizar frente e verso.
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Anexo 6
Roteiro para elaborar declaração sobre o Processo 
de Obtenção do Consentimento Livre e Esclarecido

Título do Projeto de Pesquisa:

Pesquisador Responsável:

Local onde será realizada a pesquisa:

Declaro para os devidos fins que os participantes incluídos no estudo 
____________ terão o consentimento obtido antes de qualquer proce-
dimento relacionado ao estudo.

É de meu conhecimento que na qualidade de Pesquisador Responsável, 
torna-se minha responsabilidade o processo de obtenção do consenti-
mento livre e esclarecido dos participantes de pesquisa incluídos no 
meu estudo.

Caso seja necessário delegar a responsabilidade de obter o consen-
timento a alguém da minha equipe, isso será feito de forma oficial, 
ou seja, essa delegação será feita através de um documento redigido 
de forma clara que informe a responsabilidade desta delegação e as 
consequências advindas desta responsabilidade. Este documento será 
encaminhado ao CEP com a minha assinatura e com a assinatura do 
pesquisador delegado.

Os seguintes pontos referentes ao estudo serão abordados e explicados 
durante o processo de obtenção do consentimento livre e esclarecido, 
em linguagem clara e acessível aos possíveis participantes da pesquisa:

• Justificativa e objetivos;

• Detalhamento dos processos;

• Desconfortos e riscos esperados;

• Benefícios esperados;

• Forma de acompanhamento;

• Assistência,

• Liberdade de recusa ou retirada do consentimento;

• Garantia de sigilo e privacidade;

• Formas de contato com o pesquisador e com CEP

_________________________________________

Nome e Assinatura do Pesquisador Responsável

Goiânia, ___/___/___
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Anexo 7 
Modelo de declaração de infraestrutura  

e instalações do HGG

Declaração de infraestrutura e instalações onde será realizada a 
pesquisa (detalhar as instalações dos serviços, centros, comunida-
des ou instituições nas quais se processarão as várias etapas da 
pesquisa).

A Declaração deverá obrigatoriamente ser apresentada com o pro-
tocolo e deverá ser assinada, escaneada e anexada a Plataforma 
Brasil.

Título do Projeto de Pesquisa: 

Pesquisador Responsável: 

O Hospital Alberto Rassi – HGG, com sede na Avenida Anhanguera, nº 
6.479, Setor Oeste, Goiânia – GO, possui um total de 248 leitos para in-
ternação, atendendo as seguintes especialidades médicas: angiologia, 
cardiologia, cirurgia bariátrica, cirurgia cabeça e pescoço, cirurgia car-
díaca e hemodinâmica, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia geral, 
cirurgia plástica, cirurgia torácica, cirurgia vascular/angiologia, cirur-
gia e traumatologia bucomaxilofacial, coloproctologia, endocrinologia, 
gastroenterologia, geriatria, nefrologia, neurocirurgia, neurologia, or-
topedia, otorrinolaringologia, pneumologia, psiquiatria, reumatologia 
e urologia.

A Instituição conta com um Ambulatório de Medicina Avançada – AMA 
que reúne 165 médicos de 22 diferentes especialidades, além do aten-
dimento da equipe multiprofissional, prestando atendimento nas se-
guintes áreas: angiologia, bucomaxilofacial, cardiologia, cirurgia cabe-
ça e pescoço, cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia torácica, cirurgia 
vascular, clínica médica, coloproctologia, dermatologia, endocrinolo-
gia, fonoaudiologia, fisioterapia, gastroenterologia, geriatria, gineco-
logia, hematologia, nefrologia, neurocirurgia, neurologia, nutrição, 
odontologia para pacientes com necessidades especiais, oftalmologia, 
ortopedia (mão, quadril, joelho, pé, artroscopia, traumatologia geral 
e infecções), otorrinolaringologia, pneumologia, psicologia, reumatolo-
gia e urologia.

Além disso, possui vários serviços de apoio e diagnóstico, tais como: 
Agência Transfusional, Audiometria, Centro de Terapia Intensiva, Hemo-
diálise, Imitanciometria, Laboratório Clínico, Logoaudiometria e Servi-
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ços de Imagem (Tomografia computadorizada, Raio-X, Ecocardiografia, 
Eletrocardiograma, Ultrassonografia, Colonoscopia, Doppler de mem-
bros inferiores e superiores, Endoscopia digestiva, Broncoscopia, Es-
pirometria, Audiometria, Eletroneuromiografia, Eletroencefalograma, 
Ecotranstorácica, Manometria Esofágica, Retossigmoidoscopia, Teste 
ergométrico).

Não possui um Pronto Socorro aberto para a população em geral, no 
entanto, conta com um Serviço de Intercorrência, disponível 24 horas, 
que assiste aos pacientes ambulatoriais em situações de emergência.

O Hospital conta ainda com os Serviços de Controle de Infecção Hos-
pitalar e Farmácia Clínica, que acompanham o perfil epidemiológico 
e índice de infecções, e monitoram o uso de antibióticos e interações 
medicamentosas.

Goiânia, ___/___/___

        José Cláudio Romero             Drª. Cáritas Marquez Franco  
       Coordenador Executivo                   Diretora de Ensino e                     
               do IDTECH                                Pesquisa do HGG  
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Anexo 8
Roteiro para elaboração da declaração sobre
 o vínculo do pesquisador responsável com a 

instituição envolvida

Declaração de vínculo do pesquisador responsável com a institui-
ção envolvida.

A Declaração deverá obrigatoriamente ser apresentada com o pro-
tocolo e deverá ser assinada, escaneada e anexada a Plataforma 
Brasil.

Título do Projeto de Pesquisa:

Pesquisador Responsável:

Local onde será realizada a pesquisa:

Declaramos para os devidos fins que o Sr(a) ____________________ 
responsável pelo estudo ________________, a ser conduzido nes-
te hospital possui vínculo com a instituição, exercendo a função de 
_____________________________.

Goiânia, ___/___/___

        José Cláudio Romero             Drª. Cáritas Marquez Franco  
       Coordenador Executivo                   Diretora de Ensino e                     
               do IDTECH                                Pesquisa do HGG 
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Anexo 9
Roteiro para elaboração da declaração sobre o re-

crutamento dos participantes da pesquisa

Declaração sobre a forma de recrutamento dos participantes da 
pesquisa (A Declaração deverá obrigatoriamente ser apresentada 
junto com o protocolo – Deverá ser assinada, escaneada e anexada 
a Plataforma Brasil).

Título do Projeto de Pesquisa:

Pesquisador Responsável:

Local onde será realizada a pesquisa:

Eu, _______________________, Pesquisador responsável do estudo 
____________________, declaro que recrutarei os participantes da pes-
quisa supracitada no ___________ (citar os locais onde os participantes 
serão recrutados/encontrados) da seguinte maneira _______________
__________________________________________________ (especificar 
como será feito o recrutamento).

________________________________________

Nome e Assinatura do Pesquisador Responsável

Goiânia, ___/___/___
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Anexo 10
Modelo para elaboração da declaração

sobre a inserção dos resultados da pesquisa na 
plataforma brasil

Declaração de compromisso do pesquisador responsável de anexar 
a plataforma brasil os resultados da pesquisa.

A Declaração deverá obrigatoriamente ser apresentada com o pro-
tocolo e deverá ser assinada, escaneada e anexada a Plataforma 
Brasil.

Título do Projeto de Pesquisa:

Pesquisador Responsável:

Local onde será realizada a pesquisa:

Eu, ___________________, Pesquisador responsável do estudo ______
_______________________________________________, declaro que ao 
término da pesquisa supracitada anexarei na Plataforma Brasil os resul-
tados obtidos, garantindo o sigilo relativo aos participantes, tornando 
os resultados públicos, sejam eles favoráveis ou não.

________________________________________

Nome e Assinatura do Pesquisador Responsável

Goiânia, ___/___/___
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Anexo 11
Modelo para elaboração da declaração de 

compromisso do pesquisador de cumprir a resolução 
cns 466/12 e suas complementares

Declaração de compromisso do pesquisador de cumprir a resolução 
cns 466/12 e suas complementares.

A Declaração deverá obrigatoriamente ser apresentada com o pro-
tocolo e deverá ser assinada, escaneada e anexada a Plataforma 
Brasil.

Título do Projeto de Pesquisa:

Pesquisador Responsável (orientador):

Local onde será realizada a pesquisa:

Eu, ___________________, Pesquisador Responsável do estudo 
____________________, a ser realizado no _____________________, 
declaro que inseri o Protocolo do referido estudo na Plataforma Brasil 
para análise e apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa e Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (quando pertinente) e comprometo-me 
a aguardar o parecer das instâncias cabíveis e só iniciar a pesquisa após 
o recebimento de parecer favorável. Declaro que conheço e cumprirei 
a Resolução 466/12 e suas complementares e zelarei pelo cumprimento 
dos princípios éticos vigentes.

________________________________________

Nome / Assinatura do Pesquisador Responsável

Goiânia, ___/___/___
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Anexo 12
Modelo de declaração de ausência de encargos para 

o sistema único de saúde

Título do Projeto de Pesquisa:

Pesquisador Responsável:

Declaro que no referido estudo não haverá encargos para o Sistema 
Único de Saúde – SUS e convênios, uma vez que todos os procedimen-
tos relativos ao mesmo serão custeados integralmente pelo patrocina-
dor ___________ e o atendimento aos eventos adversos será feito no 
____________________________.

________________________________________

Nome e Assinatura do Pesquisador Responsável

Goiânia, ___/___/___
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Anexo 13
Modelo autorização da diretoria de ensino e 

pesquisa do Hospital Alberto Rassi - HGG

Nas pesquisas realizadas no HGG é obrigatória a autorização da 
diretoria de ensino e pesquisa do HGG. A Autorização deverá obri-
gatoriamente ser apresentada com o protocolo e deverá ser assi-
nada, escaneada e anexada à Plataforma Brasil.

Título do Projeto de Pesquisa:

Pesquisador Responsável:

Equipe de Pesquisa:

Eu, Drª. Cáritas Marquez Franco, Diretora de Ensino e Pesquisa do Hos-
pital Alberto Rassi - HGG, após ter conhecimento do Projeto de Pes-
quisa supracitado, autorizo que sejam feitos os encaminhamentos ne-
cessários para a condução desta Pesquisa nesta Instituição, devendo o 
Pesquisador Responsável, obrigatoriamente:

• Obter a “Concordância da Chefia 

• Serviço do HGG” onde se pretende realizar a pesquisa;

• Obter a “Autorização da Direção do HGG na Folha de Rosto ou na 
Declaração de coparticipante” (conforme pertinente);

• Inserir na Plataforma Brasil todos os documentos pertinentes;

• Aguardar o Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
do Hospital Alberto Rassi – HGG para somente então se apresentar 
ao Serviço para iniciar a Pesquisa;

• Encaminhar ao CEPHGG os Relatórios Parciais para que seja feito o 
devido acompanhamento da Pesquisa;

• Anexar na Plataforma Brasil o resultado final da Pesquisa.

________________________________

Drª. Cáritas Marquez Franco 
Diretora de Ensino e Pesquisa do HGG

Goiânia, ___/___/___
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Anexo 14
Modelo de declaração de viabilidade operacional

Nas pesquisas realizadas no HGG é obrigatória a concordância ser-
viço do HGG onde acontecerá a pesquisa. A Concordância deverá 
obrigatoriamente ser apresentada com o protocolo e deverá ser 
assinada, escaneada e anexada a Plataforma Brasil.

Título do Projeto de Pesquisa: 

Pesquisador Responsável: 

Eu, __________________________________________________, por-
tador da identidade funcional nº______________ e responsável pelo 
setor/serviço/diretoria ____________________________ do Hospital 
Alberto Rassi – HGG, declaro que o local, pelo qual respondo, oferece 
condições adequadas para o desenvolvimento da pesquisa supracitada 
sem prejuízo para a assistência e/ou rotinas.

Declaro ainda que conheço e concordo a condução do estudo no serviço.

Ressalto que somente após a aprovação do Comitê de Ética em Pesqui-
sa do Hospital Alberto Rassi – CEP/HGG, com a devida apresentação 
do Parecer Consubstanciado emitido pelo mesmo, a pesquisa solicitada 
poderá ser iniciada.

__________________________

Goiânia, ___/___/___
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Anexo 15
Modelo de autorização da instituição coparticipante

Nas pesquisas a serem realizadas em instituição(ões) diferente(s) 
da instituição proponente deverá(ão) ser anexada(s) a(s) autoriza-
ção(ões) da(s) instituição(ões) coparticipante(s). A Autorização de-
verá obrigatoriamente ser apresentada com o protocolo, e deverá 
ser assinada, escaneada e anexada a Plataforma Brasil.

Nas pesquisas nas quais o HGG for coparticipante a “Autorização” 
deverá estar assinada pelo Coordenador do IDTECH.

(Obs.: Este modelo deverá ser utilizado quando a Proponente tiver 
CEP que fará análise inicial do Protocolo, sendo o CEPHGG respon-
sável pela análise apenas como coparticipante).

Título do Projeto de Pesquisa:

Pesquisador Responsável:

Declaramos para os devidos fins, que conhecemos e cumprimos as Re-
soluções Éticas Brasileiras, em especial a Resolução CNS 466/12 e de-
mais normas jurídicas. Esta Instituição está ciente de suas correspon-
sabilidades como “Instituição coparticipante” do presente Projeto de 
Pesquisa e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar 
dos participantes para ela recrutados, dispondo de infraestrutura ne-
cessária para a garantia de tal segurança e bem-estar.

Como esta Instituição tem condições para o desenvolvimento deste 
projeto, autorizo sua execução neste Hospital, após aprovação do Co-
mitê de Ética em Pesquisa do Hospital Alberto Rassi – HGG, responsável 
pela análise ética do protocolo.

Goiânia, ___/___/___

        José Cláudio Romero             Drª. Cáritas Marquez Franco  
       Coordenador Executivo                   Diretora de Ensino e                     
               do IDTECH                                Pesquisa do HGG 
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Abaixo o exemplo de Folha de Rosto gerada automaticamente pela Pla-
taforma Brasil que deverá estar preenchida e devidamente assinada 
pelo Pesquisador Responsável, pelo representante legal da Instituição a 
qual o pesquisador se vincula (Proponente) e pelo Patrocinador (quando 
pertinente).

Nas pesquisas a serem realizadas no HGG, o campo “Instituição Propo-
nente”, deverá ser assinado pelo Coordenador do IDTECH.
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Anexo 16
Fluxograma de tramitação de projetos de pesquisa 

envolvendo seres humanos

(de acordo com as resoluções do Conselho Nacional de Saúde)
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Anexo 17
Código - Áreas do Conheciemnto
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