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                     Ética

O que é?

Do grego ethos, ÉTICA significa 
caráter, disposição, costume ou 
hábito. Delimita o conjunto de 
valores morais em torno de uma 
dada atividade.
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                     Ética

O que é?

Do grego ethos, ÉTICA significa 
caráter, disposição, costume ou 
hábito. Delimita o conjunto de 
valores morais em torno de uma 
dada atividade.

Pra que serve?

Garantir o respeito e a prevenção 
de danos a aos seres humanos e 
animais, de modo a salvaguardar 
a atuação científica como 
benéfica ao meio ambiente e às 
comunidades humanas.
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                     Ética

“Ciência e ética caminham juntas, em busca do 
crescente progresso sempre em benefício da 
humanidade e do planeta.”
 
(Comitê de Ética da Fundação Oswaldo Cruz)
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  CONEP

http://www.youtube.com/watch?v=jgnzObbfy-c
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                                     TCLE

(Termo de Consentimento Livre e Esclarecido)

● Deve ser redigido de maneira simples
● Em linguagem clara e acessível ao 

participante da pesquisa ou seu responsável legal
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 Informações que NÃO podem faltar no TCLE
● Qual é a pesquisa? (título e breves esclarecimentos)?
● Por que será feita?
● Qual a justificativa para sua realização?
● Para que será realizada?
● Quais os objetivos da mesma e como será desenvolvida?
● Quais os procedimentos a serem realizados (metodologia)?
● Mencionar riscos ou desconfortos associados com a participação, mesmo que estes possam levar a 

desistência do consentimento, ou sejam mínimos;
● Quais são os benefícios esperados com a pesquisa, para o participante e a comunidade em geral?
● Se existem outros métodos ou alternativas para os procedimentos propostos;
● Quais são as formas de assistência e quem é o responsável pela pesquisa;
● Garantia que o participante terá suas dúvidas esclarecidas antes e durante a pesquisa;







É PRECISO ESCLARECER SOBRE: 
A possibilidade de inclusão em um grupo Controle ou Placebo;

Quanto à liberdade de recusar ou retirar o consentimento, sem penalização, 
fornecendo meios para poder ser realizada a retirada (telefone, endereço, e-mail)

Garantia do sigilo e a privacidade da identidade dos participantes;

Citar formas de ressarcimento ou indenização, se estas se aplicarem.
No caso de pesquisas que envolvam menores, ou legalmente incapazes, elaborar o 
Termo de Assentimento (Item II.24) TALE
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  Comitês de ética

Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) Prefeitura do Rio

Documentos Obrigatórios para abertura 
de Protocolo de Projeto de Pesquisa via 
Plataforma Brasil

Material para consulta

Instruções de como submeter um projeto 
de pesquisa para o CEP/SMS-Rio via 
Plataforma Brasil

Conselho Estadual de Ética

Site em Reconstrução
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