
MANUAL ILUSTRADO PARA CADASTRO
NA PLATAFORMA BRASIL



Para o cadastro como pesquisador é necessário:
Acessar a barra http://www. aplicacao.saude.gov.br /plataformabrasil
Se você é um usuário novo, acessar o link < cadastre-se > e siga o trâmite de cadastro
de usuário.

Precisa digitalizar: 
Documento de Ident
Foto
Currículo lattes





Campos com * são de preenchimento obrigatório

Para o caso de usuário estrangeiro.

As informações de CPF estão integradas com a base de dados da RECEITA

FEDERAL.



Nome Social é aquele pelo qual travestis e transexuais se identificam e são identificadas
pela sociedade. Fonte: PORTARIA 233, DE 18 DEMAIO DE 2010,Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão, Art. 1 Parágrafo Único. 

Para adicionar outros
documentos de identificação

(CNH, Registro de conselhos de
classe, etc).



Após informar o CEP, clique em <Buscar CEP>. O sistema
preenche automaticamente os campos: Endereço, País,
UF, Município e Bairro.

O e-mail informado deverá ser válido e será utilizado para todas as comunicações
automáticas do sistema, incluindo a senha gerada no fim deste cadastro.



Documentos obrigatórios: Foto de identificação; Documento de Identidade; Currículo Lattes

Atenção para os parâmetros aceitos pelo sistema



Vínculo com a instituição

Clique em <Buscar Instituição> para localizar a Instituição desejada. Caso não encontre,
favor consultar Manual de Cadastro de Instituição (disponível no item <Manuais da
Plataforma Brasil>, na página inicial do sistema) e solicite o cadastro.



Digite o CNPJ ou faça a busca pelo nome
da instituição que deseja vincular Após confirmar a identificação da Instituição

clique neste ícone para confirma o vínculo



Cadastro de instituição

Definição de Instituição Proponente x Coparticipante

Segundo a CARTA Nº 0212/CONEP/CNS, de 21 de outubro de 2010:
a) Instituição Proponente: 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.
b) Instituição Coparticipante: aquela na qual haverá o desenvolvimento de alguma
etapa da pesquisa.
Quando devo solicitar o cadastro de instituição?

Quando a Instituição desejada não estiver cadastrada no sistema. Para verificar se
ela está cadastrada tente localizá-la conforme orientações a seguir.



Na aba Pesquisador, selecione o menu Cadastros, em seguida
<Solicitar Cadastro de Instituição>.



Ao selecionar a opção “Minhas
Solicitações” o sistema buscará
apenas Instituições cadastradas
pelo solicitante. Para buscar
demais Instituições, selecione a
opção “Todas”. Para buscar Instituições no sistema, procure colocar palavras-

chave para que o sistema apresente todas as opções
disponíveis. Exemplo: Hospital Regional de Porto Nacional
Busca no sistema: Hospital; Porto Nacional



Filtros de Busca <Situação> deve ser
utilizado para verificar o andamento
das solicitações enviadas.



O filtro <Situação> faz referência ao cadastro da Instituição no sistema: Aprovado, Não Aprovado ou
Pendente. O ícone Lupamostra omotivo sobre a não aprovação da Instituição.



Para adiconar nova instituição

Na aba Pesquisador, selecione o menu Cadastros,
em seguida <Solicitar Cadastro de Instituição>.





Após clicar em <Adicionar Nova Solicitação>, preencha os dados: 

* Essa Instituição é vinculada a outra Instituição?
<Sim>, quando estiver cadastrando: departamentos/unidades de Universidades; órgãos, setores de Empresas
ou Institutos, etc. Em seguida, informe a <Instituição Vinculada>, ou seja, qual é a Universidade/Empresa/
Instituto a que o departamento/unidade/órgão pertence.
<Não>, quando estiver cadastrando: Universidades, Empresas, Institutos, Mantenedoras, etc.



O CNPJ só será obrigatório se a
Instituição NÃO for vinculada a
nenhuma outra Instituição.

Ao inserir o CNPJ, o sistema busca automaticamente o
registro da Instituição na Receita Federal e, se localizada,
preenche os seguintes dados: Nome da Instituição, Nome
Fantasia e Endereço.

Todos os projetos vinculados à Instituição que
está sendo cadastrada serão enviados para o
Comitê de Ética informado neste campo.



Preencha o endereço com dados atualizados da Instituição. 



Como é feita a avaliação do cadastro das Instituições?
As Instituições cadastradas com CNPJ serão avaliadas com base no registro da Receita Federal: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp. 
O Cadastro NÃO SERÁ APROVADO SE: 
- Os dados informados estiverem em desacordo com o registro na Receita Federal;

- Instituição estiver com Situação Cadastral INATIVA OU BAIXADA, na Receita Federal;

- Instituição já estiver cadastrada no sistema;

- Nome da Instituição estiver escrito incorretamente. 
- O Comitê de Ética informado estiver incorreto (Exemplo: Instituição do Tocantins vinculada a um CEP de SP. 
O prazo estimado de avaliação é de até 05 dias úteis. Para verificar o andamento da solicitação siga as instruções
da utilização dos Filtros de Busca <Situação>, nas páginas 14 a 17 destemanual. 



MANUAL ILUSTRADO DE
ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS DE
PESQUISA AO CEP ITPAC PORTO NA

PLATAFORMA BRASIL



PLATAFORMA BRASIL

• A Plataforma Brasil é uma base nacional e unificada de registros de
pesquisas envolvendo seres humanos para todo o sistema CEP/CONEP.

• A apresentação dos documentos ocorre por meio digital.
• Ela permite que os projetos sejam acompanhados desde a submissão até

a aprovação final pelo CEP.
• Propicia a sociedade acesso aos dados públicos de todas as pesquisas

aprovadas.

EP e



ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISA AO
CEP ITPAC PORTO

Após o projeto ser aprovado na UNIDADE/DISCIPLINA onde é feita a
avaliação metodológica e de mérito científico do projeto, o mesmo deve ser
cadastrado na Plataforma Brasil para ser encaminhado ao CEP ITPAC
PORTO.



DOCUMENTOS QUE DEVEM SER ANEXADOS NA PLATAFORMA BRASIL AO SUBMETER O
PROJETO DE PESQUISA PARA AVALIAÇÃO DO CEP ITPAC PORTO

Ø Parecer de aprovação emitido pela UNIDADE/DISICIPLINA que avaliou o projeto;
Ø Projeto completo detalhado;

Ø Folha de rosto gerada pela Plataforma Brasil e assinada pelo pesquisador e pelo
responsável legal pela Instituição Proponente;

Ø Outros documentos pertinentes ao projeto: Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE); Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE); Termo
para Uso de Dados de Prontuários, Termo para Uso de Imagens; Questionários;
Roteiros de entrevista; Termo de Anuência; Declarações/ cartas/ofícios de aceite
de outras instituições participantes, etc.



Para submeter um projeto de pesquisa o pesquisador deve acessar a Plataforma Brasil
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf e efetuar Login com
“email” e “Senha” cadastrados;

Cadastro de novos projetos



*<Projeto Anterior>: deve ser utilizado para cadastrar pesquisas APROVADAS
antes da criação da Plataforma Brasil, ou seja, antes de 15/01/2012. O
pesquisador deve primeiramente cadastrar o projeto exatamente como foi
aprovado para verificação do CEP. Ao ser validado com parecer de
APROVADO, terá a situação alterada para <Projeto anterior à Plataforma
Acatado>. A partir disso, o pesquisador poderá submeter Emendas ao
projeto.



O sistema replicará o projeto
aos assistentes aqui inseridos
que poderão finalizar o
preenchimento do projeto de
pesquisa.



Instituição	com	a	qual	o	pesquisador	tem	vínculo	e	em	nome	da	qual	apresenta	a	pesquisa.

Etapa 1 – Informações preliminares



Ø A instituição proponente não determina para qual Comitê o projeto
será encaminhado. No cadastro da Instituição há o campo o para
relacionar o CEP.

Ø Caso a Instituição não tenha CEP o projeto de pesquisa será
encaminhado ao CONEP, que escolherá o Comitê que será encaminhado
o projeto

Ø Para que uma Instituição seja disponibilizada no campo Instituição
Proponente o pesquisador deve vincular a Instituição indicando o perfil
como “Pesquisador”, na aba “Alterar meus dados”.



Etapa 2 - Área de Estudo

Área da Génetica Humana e reprodução Humana.



Ø O Título Público poderá ser disponibilizado em consultas públicas para
referenciar seu Projeto de Pesquisa depois de receber parecer de aprovado.

Ø O Título Principal não será disponibilizado ao público em geral por poder
conter informação confidencial relativa ao Projeto de Pesquisa

Acrônimo ou sigla é um vocábulo ou redução literal de intitulativos baseados nas
letras ou sílabas iniciais de cada um ou de alguns dos componentes do intitulativo.
(Ex: ITPAC – Instituto Tocantinese Presidente Antônio Carlos)



Etapa 3 - Desenho de Estudo/Apoio Financeiro
Estes campos só serão habilitados para pesquisas da Grande Área 4. Ciências da Saúde –

Propósito principal do Estudo (OMS) – Clínico. 

Condições de Saúde ou problemas estudados

Descritores gerais para as condições de saúde

Descritores específicos para as condições de saúde

Tipo de intervenção

Natureza da intervenção

Descritores da intervenção



Etapa 3 - Desenho de Estudo/Apoio Financeiro
Desenho de estudo envolve a identificação do tipo de abordagem metodológica. Implica
na definição de características básicas do estudo, como a população e amostra estudada, a
unidade de análise, a existência ou não de intervenção direta, a existência e tipo de
seguimentos de indivíduos.



Adicionar Financiamento

Ao clicar em <Adicionar Financiamento>, surgirá a tela:



Seleção das palavras - chave

O Cadastro das palavras-chave é igual ao processo do currículo LATTES, ou seja, 
termo a termo um por cada vez. Pode-se cadastrar palavras compostas. Contudo, 
recomendamos não cadastrar todas de uma só vez, separadas por vírgula.



Etapa 4 - Detalhamento do Estudo

Copiar e colar a Introdução de seu Projeto de Pesquisa, caso os 4.000 caracteres não sejam suficientes, informe a Introdução 
próximo ao limite, incluindo o seguinte texto: (maiores informações, vide Projeto de Pesquisa original anexo). 

Digitar ou Copiar e colar a(s) Hipótese (s) de seu Projeto de Pesquisa. 

Copiar e colar o Resumo de seu Projeto de Pesquisa, caso os 4.000 caracteres não sejam suficientes, informe o Resumo próximo 
ao limite, incluindo o seguinte texto: (maiores informações, vide Projeto de Pesquisa original anexo). 



Digitar ou Copiar e colar o Objeqvo Primário ou principal de seu Projeto de Pesquisa correspondente a este campo. 

Digitar ou Copiar e colar o(s) Objetivo (s) Secundário (s) de seu Projeto de Pesquisa correspondente a este campo.

Digitar ou Copiar e colar a Metodologia Proposta de seu Projeto de Pesquisa, caso os 4.000 caracteres não sejam suficientes, 
informe a introdução próximo ao limite, incluindo o seguinte texto: (maiores informações, vide Projeto de Pesquisa original 
anexo). 



Desabilite a caixa de seleção em que está marcado “Não se Aplica”, informando os Critérios de Inclusão dos participantes da 
Pesquisa. Digitar ou Copiar de seu Projeto de Pesquisa  e colar neste campo.

Desabilite a caixa de seleção em que está marcado “Não se Aplica”, informando os Critérios de Exclusão dos participantes 
da Pesquisa. Digitar ou Copiar de seu Projeto de Pesquisa  e colar neste campo.



Comentar os possíveis Riscos em que o sujeito pode estar exposto ao consenqr em parqcipar do presente estudo. 
Recomendamos a leitura da Resolução CNS 466/12 item V. 

Comentar os Benescios esperados direta ou indiretamente ao sujeito parqcipante da pesquisa. Igualmente o item 
anterior Recomendamos a leitura da Resolução CNS 466/12 item V. 

c.5) inexistência de prejuízo para outros pacientes aguardando internação ou tratamento; 
e 

c.6) possibilidade de obter conhecimento científico relevante, ou novo, que não possa ser 
obtido de outra maneira; 

d) que haja um canal de comunicação oficial do governo, que esclareça as dúvidas de 
forma acessível aos envolvidos nos projetos de pesquisa, igualmente, para os casos de 
diagnóstico com morte encefálica; e  

e) em comunidades cuja cultura grupal reconheça a autoridade do líder ou do coletivo 
sobre o indivíduo, a obtenção da autorização para a pesquisa deve respeitar tal particularidade, 
sem prejuízo do consentimento individual, quando possível e desejável. Quando a legislação 
brasileira dispuser sobre competência de órgãos governamentais, a exemplo da Fundação 
Nacional do Índio – FUNAI, no caso de comunidades indígenas, na tutela de tais comunidades, 
tais instâncias devem autorizar a pesquisa antecipadamente. 

IV.7 - Na pesquisa que dependa de restrição de informações aos seus participantes, tal 
fato deverá ser devidamente explicitado e justificado pelo pesquisador responsável ao Sistema 
CEP/CONEP. Os dados obtidos a partir dos participantes da pesquisa não poderão ser usados 
para outros fins além dos previstos no protocolo e/ou no consentimento livre e esclarecido. 

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 privacidade 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 
esclarecimento. 

 
V – DOS RISCOS E BENEFÍCIOS 
Toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados. Quanto 

maiores e mais evidentes os riscos, maiores devem ser os cuidados para minimizá-los e a 
proteção oferecida pelo Sistema CEP/CONEP aos participantes. Devem ser analisadas 
possibilidades de danos imediatos ou posteriores, no plano individual ou coletivo.  A análise de 
risco é componente imprescindível à análise ética, dela decorrendo o plano de monitoramento 
que deve ser oferecido pelo Sistema CEP/CONEP em cada caso específico.  

V.1 - As pesquisas envolvendo seres humanos serão admissíveis quando:  
a) o risco se justifique pelo benefício esperado; e 
b) no caso de pesquisas experimentais da área da saúde, o benefício seja maior, ou, no 

mínimo, igual às alternativas já estabelecidas para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento. 
V.2 - São admissíveis pesquisas cujos benefícios a seus participantes forem 

exclusivamente indiretos, desde que consideradas as dimensões física, psíquica, moral, 
intelectual, social, cultural ou espiritual desses. 

V.3 - O pesquisador responsável, ao perceber qualquer risco ou dano significativos ao 
participante da pesquisa, previstos, ou não, no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 
deve comunicar o fato, imediatamente, ao Sistema CEP/CONEP, e avaliar, em caráter 
emergencial, a necessidade de adequar ou suspender o estudo. 

V.4 - Nas pesquisas na área da saúde, tão logo constatada a superioridade significativa 
de uma intervenção sobre outra(s) comparativa(s), o pesquisador deverá avaliar a necessidade 
de adequar ou suspender o estudo em curso, visando oferecer a todos os benefícios do melhor 
regime. 

V.5 - O Sistema CEP/CONEP deverá ser informado de todos os fatos relevantes que 
alterem o curso normal dos estudos por ele aprovados e, especificamente, nas pesquisas na 
área da saúde, dos efeitos adversos e da superioridade significativa de uma intervenção sobre 
outra ou outras comparativas. 

V.6 - O pesquisador, o patrocinador e as instituições e/ou organizações envolvidas nas 
diferentes fases da pesquisa devem proporcionar assistência imediata, nos termos do item II.3, 
bem como responsabilizarem-se pela assistência integral aos participantes da pesquisa no que 
se refere às complicações e danos decorrentes da pesquisa. 

V.7 - Os participantes da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano resultante 
de sua participação na pesquisa, previsto ou não no Termo de Consentimento Livre e 



Comentar/informar a Metodologia de Análise de dados da pesquisa. Quando possível avaliar previamente a possivel 
distribuição dos resultados e indicar os testes estatíticos mais adequados  e também informar o sistema de avaliação 
estatítica. 

Comentar/informar o Desfecho Primário da pesquisa. Digitar ou Copiar de seu Projeto de Pesquisa  e colar neste campo.
Exemplo: “Esqma-se que..... contribuirá para...” 
Observação: campo de preenchimento obrigatório 

Comentar/informar o Desfecho Secundário da pesquisa. Digitar ou Copiar de seu Projeto de Pesquisa  e colar neste campo.
Observação: campo de preenchimento não obrigatório 



Indicar quais serão os resultados esperados ao final do estudo; Devem estar 
atrelados ao objetivo principal do projeto  de pesquisa.

Explicar se, e como, você pretende aplicar os resultados obqdos na pesquisa. Se pretende conqnuar o 
estudo, se pretende apresentar os resultados em congressos da área, publicá-los, etc.



Ao clicar em <Adicionar País>, surgirá a tela para adicionar os países . É obrigatório informar o nº de
participantes de pesquisa recrutados em cada país. Em pesquisas qualitativas é utilizado o número 0.



O nº não poderá ser maior do que o informado no <Tamanho
da Amostra no Brasil>, etapa 4. 

Ao clicar em ”sim” você deve descrever o detalhamento da coleta de dados. Como, onde e
quando será feita a coleta. Recomendamos que coloque aqui o anexo/apêndice de pedido de
autorrização para o guardião dos dados

Etapa 5- Outras Informações



*ProjetosMulticêntricos:
• O centro participante deve ser diferente das Instituições já adicionadas como “Proponente” e

“Coparticipante”;

• Em todas as submissões de projetos multicêntricos na Plataforma Brasil, quem deverá fazer o
cadastro do projeto de pesquisa é o Pesquisador Responsável do Centro Coordenador.

• Nos estudos multicêntricos, os demais centros participantes somente têm acesso ao projeto
após a aprovação no Centro Coordenador e na CONEP, caso aplicável.

• O estudo é replicado, primeiramente, para os Pesquisadores Responsáveis de cada Centro
Participante informado, que poderão editar alguns campos do projeto para adequá-lo ao seu
centro, em seguida, deverão clicar em <Enviar Projeto ao CEP>, somente assim, o estudo
estará disponível para a análise do CEP.



INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE

INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE: aquela na qual haverá o desenvolvimento de alguma etapa da pesquisa. 
Obs.: O ESTUDONÃO SERÁ REPLICADO para a Instituição COPARTICIPANTE se: 
1. a Instituição NÃO estiver cadastrada na Plataforma Brasil, será apenas um dado informativo no projeto;
2. a Instituição NÃO estiver vinculada a um CEP;
SERÁ REPLICADO APENAS UMAVEZ: 
3. Se a Instituição Coparticipante estiver vinculada ao mesmo CEP da Instituição Proponente: 



TCLE é obrigatório anexar (Quando for inviável a realização do processo de
Consentimento Livre e Esclarecido a dispensa deve ser justificadamente solicitada pelo
pesquisador responsável ao sistema CEP/CONEP.



Res. 510/16
Capítulo III
DO PROCESSO DE CONSENTIMENTO E DO ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Art. 4º O processo de consentimento e do assentimento livre e esclarecido envolve o
estabelecimento de relação de confiança entre pesquisador e participante, continuamente aberto
ao diálogo e ao questionamento, podendo ser obtido ou registrado em qualquer das fases de
execução da pesquisa, bem como retirado a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ao
participante.

Art. 5º O processo de comunicação do consentimento e do assentimento livre e esclarecido pode
ser realizado por meio de sua expressão oral, escrita, língua de sinais ou de outras formas que se
mostrem adequadas, devendo ser consideradas as características individuais, sociais, econômicas
e culturais da pessoa ou grupo de pessoas participante da pesquisa e as abordagens metodológicas
aplicadas.



Toda pesquisa envolve despesas/custos, sejam eles: transporte, material para entrevistas
(gravador, papel, caneta, xerox) e esses dados devem ser informados no estudo.





Inclusão de arquivos no projeto

Passo1:
É necessário imprimir a Folha de Rosto para
que seja assinada pelo representante legal
da Instituição proponente

PDigitalize a Folha de Rosto assinada e
clique em <Anexar Folha de Rosto>.



OBS: Fique atento ao nome definido para os arquivos carregados, caso o usuário tente anexar arquivos com caracteres
especiais (/,~, ç, acentos, pontuação) o sistema exibirá a mensagem:

“O nome definido para o arquivo carregado é inválido. Certifique-se de que o nome do arquivo não contém caracteres
especiais e espaços em branco.

Deve ser anexado TCLE, TALE, Termo de uso de dados em prontuários, questionários ou roteiros de entrevista,
Instrumento de coleta de dados, cronograma, carta ou ofício de anuência da Instituição proponente e participante e
orçamento.
Também pode ser anexado plano de trabalho, termo de compromissos dos pesquisadores, parecer de aprovação do
projeto, Carta de encaminhamento ao CEP, etc.



Etapa 6 - Finalizar

Após a leitura dos termos, selecione o
campo <Aceitar termos acima

Clique aqui para <Enviar
Projeto ao CEP>.

O campo <Salvar/Sair> apenas salva as
informações postadas até aqui.



ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE
PESQUISA NA PLATAFORMA BRASIL
APÓS ENVIO AO CEP ITPAC PORTO



Visualização do Pesquisador após envio do Projeto ao CEP



Como visualizar as pendências apontadas pelo CEP?
Pendência Documental emitida pelo CEP ou Conep. 



Atenção! Por se tratar de pendência emitida durante a checagem documental, ou seja, ainda não
há Parecer Consubstanciado Emitido é necessário que o CEP informe detalhadamente todas as
pendências ao preencher o campo “Observação”, após clicar em <Pendência Documental>:

Folha de rosto deve ser assinada pelo responsável legal da
instituição proponente.



2)	Pendência	Emitida	pelo	CEP

O pesquisador deve clicar no ícone para detalhar Projeto



Atenção! A “Pendência Emitida pelo CEP” significa que o CEP emitiu Parecer Consubstanciado com
a situação “Pendente”. Nesse caso, o pesquisador deve localizar o Parecer Consubstanciado na
árvore de arquivos do projeto para visualizar as pendências elencadas pelo CEP.







Pastas fechadas, seta apontada para o lado direito:

A pasta Apreciação 1 está aberta ( seta apontada para
baixo) e o Parecer Consubstanciado se encontra na
pasta “Pareceres” que está selecionada na tela

Parecer Consubstanciado emitido pelo CEP. Para visualizá-lo,
arraste a barra de rolagem e clique na Lupa



Como	incluir	as	correções	das	pendências	no	Projeto	de	Pesquisa

O	lápis	de	edição	estará	disponível.	Ao	clicar	nele,	o	
sistema	abrirá	as	6	etapas	da	submissão.	do	projeto	já	
preenchidas	e	habilitadas	para	edição.	

As alterações também devem ser feitas no projeto detalhado e nos
outros documentos que serão novamente anexados projeto já
preenchidas



APÊNDICES	E	ANEXOS
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