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1 Ata da 43º reunião do Comitê de Ética em Pesquisa do IH, realizada no dia três de agosto de dois 2
mil e doze, com inicio às dez horas e quinze minutos, com a presença dos conselheiros:
3 Presidente da sessão, Professora Debora Diniz, Professora Donária Coelho, Professora Soraya
4 Fleischer, Professora Lívia Barbosa, Professora Silvia Guimarães e Professora Érica Quináglia.
5 1) Assuntos em Pauta: i) Informes; ii) Plataforma Brasil. 2) Encaminhamentos: a) A
6 professora Soraya Fleisher entrará de licença do CEP/IH. A professora Silvia Guimarães irá
7 substituí-la neste período como co-coordenadora; b) O CEP/IH definiu uma lista de documentos
8
obrigatórios para submissões via Plataforma Brasil, a lista de documentos pode ser visualizada
9
no site do CEP/IH e, C) Silvia e Dirce serão as representantes do CEP/IH no GT de revisão da
10 resolução 196. Elas também representação o CEP/IH no encontro Extraordinário de Ética em
11 Pesquisa. 3) Apreciação de projetos: 01/07 - CORPO E DOR: DA FIBROMIALGIA AO
12 SEMI-DIZER (Pesquisadora responsável: Márcia Cristina Maesso): Com pendência: i) A
13
pesquisadora deve esclarecer quantas pessoas serão atendidas no desenvolvimento do projeto e,
14 ii) Como a pesquisadora localizará os participantes da pesquisa. 02-07 - ENTÃO É ISSO QUE
15 ELES/AS PENSAM? OS/AS BRASILEIROS/AS POR OLHARES ESTRANGEIROS
16 (Pesquisadora Responsável: Arlana Assis Cota): Com pendências: i) Adequar o TCLE à
17 redação dos pais. Deve ficar claro que os pais não serão entrevistados, mas sim concedem a
18 permissão à seus filhos para participarem do estudo; ii) O cronograma deve ser adequado com a
19 indicação nominal do mês e deve constar a entrega dos relatórios parciais e, iii) O termo de
20 aceite institucional da escola onde será desenvolvida a pesquisa deve ser apresentado. 03/07 21 DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UM SISTEMA DE AVALIAÇÃO
22 FUNCIONAL DA MOTILIDADE INTESTINAL (Pesquisador Responsável: Carlos
23 Henrique Bohm): Com pendências: i) O pesquisador deve esclarecer qual a relação entre o
24 professor que cederá sua turma para a apresentação da pesquisa e o pesquisador; ii) O
25
pesquisador deverá esclarecer se no desenvolvimento do projeto consta alguma retribuição
26 financeira ou não aos pesquisador; iii) Na folha de rosto o pesquisador deve substituir o número
27 de participantes, incluindo os participantes da primeira etapa e, iv) Incluir o TCLE para os
28 participantes da primeira etapa do projeto. 04/07 - MAL-ENTENDIDOS NO ENSINO DE
29 PORTUGUÊS COMO SEGUNDO LÍNGUA: UM ESTUDO DE CASO (Pesquisadora
30 Responsável: Nara Samara de Oliveira Batista): Aprovado. 05/07 – TRAJETÓRIA DE
31 USO DE DROGAS ILÍCITAS ENTRE PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM
32 TRATAMENTO EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO DISTRITO FEDERAL
33
(Pesquisadora responsável: Ana Carolina dos Santos Pereira): Com pendências: i) A
34 pesquisadora deve explicitar como será aplicado o questionário e como serão realizados os
35 contatos com os sujeitos para a entrevista; ii)A pesquisadora deve informar quem serão as
36
pessoas que realizarão as entrevistas; iii) A pesquisadora deve informar como será garantido o
37 sigilo, anonimato e privacidade dos sujeitos participantes; iv) O questionário registra o "nome"
38
do indivíduo. Dada a delicadeza dos dados coletados o CEP/IH Recomenda a anonimização do
39
instrumento. V) A pesquisadora deve revisar o TCLE conforme modelo apresentado na site do
40
CEP/IH. No TCLE também é necessário que consta que há riscos na coleta de dados ilegais e
41 sigiloso. VI) A pesquisadora deverá indicar como o sigilo, anonimato e privacidade dos sujeitos
42
serão garantidos na etapa de divulgação dos resultados e, VII) A pesquisadora deve esclarecer
43 como será calculada a aleatoriedade no recrutamento dos participantes. 06-07 - ASSISTÊNCIA
44 RELIGIOSA E ESTADO NO DISTRITO FEDERAL (Pesquisadora Responsável: Lygia
45 Maria Bitencourt Moura Oliveira): Com pendências: i) A pesquisadora deve revisar o TCLE
46 conforme modelo apresentado na site do CEP/IH; ii) A pesquisadora deve esclarecer qual o
47 número correto de hospitais a serem entrevistados; iii) A pesquisadora deve enviar o curriculum
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48
lattes de todos os envolvidos na pesquisa; iv) A pesquisadora deve esclarecer se a pesquisa se
49 refere a um projeto de graduação, mestrado ou doutorado; v) A pesquisadora deve anexar as
50 cartas de aceite institucional dos hospitais que serão investigados; vi) A pesquisadora deve
51 mencionar se há ou não a definição do número de entrevistados; vii) A pesquisadora deve
52
esclarecer o significado de intervenção e com base em que o número de sujeitos foi definido.
53 07-07 - DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO MODELO DE ACOLHIMENTO NO CONTEXTO
54 DE UM PRONTO-SOCORRO EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (Pesquisadora
55 Responsável: Adriana Modesto de Sousa): Com pendências: i) A pesquisadora deve
56
mencionar o CEP/IH no TCLE e no projeto; Encaminhar ao CEP/IH o instrumento de pesquisa
57 que será utilizado; iii) Esclarecer se a fase da pesquisa de campo já foi iniciada, em caso
58
negativo atualizar o cronograma com a data correta desta fase e. iv) Encaminhar ao CEP/IH o
59 aceite no local onde a pesquisa será realizada. 08-07 - MAPEAMENTO DO FLUXO DE
60 ACESSO AOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PARA SOBREVIVENTES DE
61 ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (Pesquisador Responsável: Leandro Corrêa
62 Figueiredo): Aprovado. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas. Essa
63 ata foi elaborada por mim, Renata Janaina de Sousa Brito, e é assinada pela presidente da sessão
64 e todos os demais membros presentes.

