
INFORMAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE PESQUISAS CLÍNICAS

Os pesquisadores do IAMSPE (e de todo o país) deverão se cadastrar e
utilizar  a   PLATAFORMA  BRASIL (disponível  em:
http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf),  sistema desenvolvido para
intermediar a tramitação dos protocolos de pesquisa entre pesquisadores,
CEP’s e a CONEP.

De  acordo  com determinação  do  Cedep/Núcleo  de  Apoio  à  Pesquisa,  a
contar  de  01.02.2020,  pesquisas  de  Graduação,  Mestrado  ou  Doutorado,
devem ser cadastradas na Plataforma Brasil com o nome do profissional com
vínculo efetivo no Iamspe como pesquisador responsável e o pesquisador
executor do estudo como assistente da pesquisa.

Ressaltamos que conforme consta na Resolução nº 466/2012 do Ministério
da Saúde, Conselho Nacional de Saúde e Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa  –  MS/CNS/CONEP,  todas  as  pesquisas  de  qualquer  área  do
conhecimento que envolva seres humanos (na qualidade de participantes de
pesquisa) devem passar pela análise de um Comitê de Ética em Pesquisa
regularmente cadastrado e credenciado pela CONEP.

O  CEP  solicita  que  todos  os  projetos  de  pesquisa  para  tramitação  na
Plataforma Brasil sejam submetidos até o último dia útil do mês anterior à
data da reunião agendada.

Para  eventuais  dúvidas  quanto  ao  preenchimento  do  Projeto  de
Pesquisa  na  Plataforma  Brasil,  favor  acessar  o  site  da  Plataforma  -
MANUAIS DA PLATAFORMA BRASIL.

Após a submissão do projeto, o pesquisador responsável e/ou os assistentes
da  pesquisa  (pesquisador  executor  do  estudo)  devem  acompanhar  a
tramitação da pesquisa através da Plataforma Brasil.

Documentos que deverão ser anexados ao Projeto de Pesquisa:

- Formulário para Cadastro de Projetos envolvendo Seres Humanos no
IAMSPE  –  com  as  assinaturas  pertinentes  emitida(s)  por  Diretor(es)  e
Gerentes  de  Serviço(s)  onde  será(ão)  realizada(s)  a  pesquisa  OU pelo
CEDEP/Pós Graduação Stricto Sensu no caso de Mestrado/Doutorado;

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


-  Folha de Rosto  (documento emitido pela Plataforma Brasil) – Deve ser
assinada pelo Diretor Técnico do HSPE;
-  TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-  a ser elaborado
pelo pesquisador, conforme instruções da Res. 466/2012 – Pontos principais
que deverão constar no TCLE encontram-se no site/intranet;
-  Projeto  de  Pesquisa -  elaborado  pelo  pesquisador,  seguindo  o  que
determina a Norma Operacional CNS nº 01/2013; 
- No caso de Pesquisas com patrocínio, o pesquisador deverá encaminhar
previamente  ao  CEDEP/Núcleo  de  Apoio  à  Pesquisa,  através  do  e-mail
vocepesquisador@iamspe.sp.gov.br, cópia integral da pesquisa para análise,
quando somente após poderá ser encaminhado para aprovação do Diretor
do  HSPE  e  ingresso  na  Plataforma  Brasil.  A  cópia  integral  da  pesquisa
deverá ser encaminhada junto com o Formulário para Cadastro de Projetos
envolvendo  Seres  Humanos  no  IAMSPE,  que  está  disponível  no  site  do
IAMSPE e Intranet, e somente será aceito se for integralmente preenchido e
assinado  pelo  pesquisador  responsável.  O  Formulário  mencionado  será
analisado pelo CEDEP/Núcleo de Apoio à Pesquisa e caso seja aprovado
será  devolvido  ao  pesquisador  para  prosseguimento  junto  ao  Diretor  do
HSPE,  ou  caso  seja  rejeitado,  será  devolvido  ao  pesquisador  para  as
devidas correções.

OBS.:  Deverá  ser  apresentado  a  cada  seis  meses  relatório  de
andamento parcial da pesquisa e ao Término do trabalho, um Relatório
Final, com um resumo do estudo e as conclusões.


