Ata da 67ª Reunião do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências Humanas da Universidade de
Brasília, realizada no dia 27 de fevereiro de 2015, com início às oito horas e vinte minutos, com a presença
dos conselheiros: professor Aldo Azevedo, professora Érica Quinaglia Silva, professor Éverton Luís Pereira,
professora Gabriela Mieto e Rafaela Marques. Informes: A pesquisa intitulada “Hospitais de Custódia e
Tratamento Psiquiátrico: um estudo censitário”, coordenada pela Profa. Dra. Debora Diniz, foi aprovada por
este Comitê de Ética em Pesquisa, em sua reunião ordinária do dia 03 de dezembro de 2010. No dia 30 de
junho de 2013, o CEP/IH foi informado sobre a prorrogação do uso dos dados da pesquisa por mais cinco
anos a contar da data citada. Parte dos dados coletados estão sendo utilizados na pesquisa de doutorado da
estudante Luciana Stoimenoff Brito, pertencente ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da
Universidade de Brasília. Em março de 2014, foi feito um adendo à pesquisa em andamento para a inclusão
de visita institucional e entrevista à mulher a mais tempo internada em hospital de custódia e tratamento
psiquiátrico no Brasil, para o qual foi concedido um novo aceite do CEP/IH. Como a submissão do projeto e
a sua posterior aprovação pelo CEP/IH foram feitas em data anterior à criação da Plataforma Brasil (e,
portanto, não existe um cadastro dele no sistema), este Comitê faz constar em Ata tais informações como
forma de resguardar a referida pesquisa quanto aos seus aspectos éticos. Avaliação dos projetos:
33989014.6.0000.5540: Aprovado. 40040714.5.0000.5540: Aprovado. 40056214.3.0000.5540: Aprovado.
36479814.9.0000.5540: Aprovado (Ratificação do parecer emitido no dia 21 de outubro de 2014).
40600614.3.0000.5540: Aprovado. 41081115.0.0000.5540: Com pendências: a) Acrescentar ao TCLE o
método de registro dos dados coletados. 41086914.9.0000.5540: Com pendências: a) Detalhar o
encaminhamento das oficinas; b) Adequar o cronograma. Sugestões: a) Discorrer sobre possíveis riscos na
Carta de Revisão Ética; b) Solicitar, oralmente, o assentimento para as crianças que serão sujeitos da
pesquisa. 41305215.5.0000.5540: Aprovado. 41307015.4.0000.5540: Com pendências: a) Revisar o
cronograma: padronizar os documentos em que conste o cronograma e atentar para o início da coleta de
dados; b) Corrigir as informações (nome, dados, assinatura e carimbo) do responsável pela instituição
proponente; c) Esclarecer possíveis riscos da pesquisa na Carta de Revisão Ética; d) Esclarecer se serão
realizadas entrevistas e/ou se serão aplicados questionários aos homens e às mulheres e, neste caso, fornecer
os instrumentos de coleta de dados e os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido direcionados a esses
sujeitos de pesquisa. Sugestão: a) Citar a Resolução 466/2012, que substituiu a Resolução 196/1996, como
forma de resguardar os aspectos éticos da pesquisa. 41305115.0.0000.5540: Aprovado. Nada mais havendo
a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e quinze minutos. Esta ata foi elaborada por mim, Mônica
Oliveira da Cruz, e é assinada pela presidente da sessão e todos os demais membros presentes. Esta ata
também está disponível em versão impressa, assinada por todos os membros.

