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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2021 DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA DA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA 

SERGIO AROUCA/ENSP/FIOCRUZ 

 

 
Ao sétimo dia do mês de abril de 2021 o Comitê de Ética em Pesquisa se reuniu 

virtualmente, em videoconferência por meio do aplicativo Zoom, das 09h às 13h06min com 

a seguinte pauta: a) Assuntos Gerais; b) Emissão de pareceres éticos; c) Leitura da ata da 

4ª Reunião Ordinária, de 13 de março. Estiveram presentes os seguintes membros: Ângela 

Fernandes Esher Moritz, Carla Lourenço Tavares de Andrade, Carlos Gabriel Avelar de 

Bustamante Sá (representante de discentes), Cassius Schnell Palhano Silva (Coordenador 

Adjunto), Clementina dos Santos Feltmann, Daniela Ferraz Carvalho, Delaine Martins 

Costa, Elenice Pessoa Barbosa (representante de usuários), Fátima Cristina Rangel 

Sant'Anna, Giselle Goulart de Oliveira Matos, Jennifer Braathen Salgueiro (Coordenadora), 

Luciana Narciso da Silva Campany, Maria Lúcia de Macedo Cardoso, Marina Campos 

Araújo, Norma Maria de Souza (representante de usuários), Roberto Nei Martins Machado, 

Sueli Rosa Gama, Vania Reis Girianelli, Vera Lúcia Marques da Silva (Coordenadora 

Adjunta), Vinícius Santos Soares e a assessora técnica do CEP, Letícia Figueira Freitas. 

Justificaram ausência: Janine Nascimento dos Santos, Paulo Redner, Sergio Lucio Garcia 

Ramos, Shênia Patrícia Corrêa Novo. Os membros Gina Torres Rego Monteiro e Sheyla 

Maria Lemos Lima encontravam-se de férias. Tiago Filgueiras Porto encontrava-se em 

licença médica. A Coordenadora iniciou a reunião às 9h30min, após completar o quórum. 

Iniciou relatando ter assistido a aula inaugural do Instituto Fernandes Figueira “Pesquisas 

em Ambientes Digitais: websurveys e etnografias em tempos de pandemia” e que o documento 

elaborado pelo CEP/ENSP para orientação para pesquisas virtuais foi elogiado pela 

palestrante Sueli Deslandes durante sua fala. Uma integrante do colegiado, que também 

assistiu, disse que a outra palestrante Raquel de Boni, também fez um elogio à Conep, pela 

celeridade que tem analisado as pesquisas sobre Covid. Posteriormente, informou sobre a mudança 

ocorrida na gestão do projeto TEIAS, que gere a Estratégia de Saúde da Família (ESF). Esta 

gerência passou para o município, para a empresa Viva Rio e, com isso, a responsabilidade pela 

análise ética também passará para o CEP da SMS-RJ. O assunto foi discutido brevemente e a 

coordenadora disse que todas as pesquisas que forem utilizar a ESF deverão ter a SMS-RJ 

registrada como instituição coparticipante e precisarão de termo de anuência da SMS. Disse que o 
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CEP/ENSP fará um levantamento das pesquisas que têm como campo o centro de saúde – 

CSEGSF – já aprovados, a fim de verificar o que precisará ser readequado a essa nova 

reformulação. Após, fez um relato sobre a reunião da AP3.1. Achou a reunião proveitosa, mas não 

houve muitas perguntas. A coordenadora reforçou a função e o compromisso do CEP em defender 

os participantes de pesquisa, sem se deixar influenciar por nenhum tipo de conflito de interesses. 

Relembrou que o CEENSP do CEP foi excelente, com ótima repercussão e grande número de 

visualizações, agradecendo à Ângela Esher pela mediação. Disse que o evento se encontra 

gravado, recomendando àqueles que não puderam assistir e que o link foi enviado por e-mail a 

todos. Na reunião do Fórum de CEP, ocorrida em 22 de março, houve eleição de Ana Granato como 

nova coordenadora. Outro tema de pauta da reunião do Fórum foi sobre o projeto de pesquisa do 

pesquisador Márcio Sacramento, Monitora Fioética. Ele fez uma apresentação do projeto, que será 

mais uma ferramenta para monitoramento das pesquisas de todos os CEP da Fiocruz, com extração 

de informações pré-definidas, sem perder o sigilo e confidencialidade sobre as pesquisas. Informou 

também sobre o lançamento da Comissão de Integridade Científica da Fiocruz, que está 

efetivamente atuando. Disse que no fluxo da Comissão fica expressa a sinergia com os CEP e, 

então, podemos propor assuntos e temas de discussão. Falou também sobre a palestra de Aline 

Albuquerque, organizada pela Instituto Gonçalo Muniz/Fiocruz Bahia, ocorrida no dia 24 de março, 

que tratou sobre o tema de LGPD em relação à ética em Pesquisa com seres Humanos, 

especificamente sobre consentimento livre e esclarecido, fazendo comparações com o expresso 

nas resoluções 466 e 510. Na palestra, ela ainda fala sobre a necessidade de que a Conep lance 

uma nova resolução de forma a se adequar à lei. Jennifer disse que também enviou o link aos 

membros por e-mail. Disse ainda ter enviado no e-mail o documento da Organização Panamericana 

da Saúde, que possui Sérgio Surugi como autor. O documento fala sobre as questões que os 

membros do CEP devem pensar e como devem agir quando receberem um pedido de um 

cancelamento, reformulação ou suspensão de um estudo, no sentido de pensar o impacto aos 

participantes e retorno dos resultados. Solicitou leitura do texto por se tratar de um tema de extrema 

importância para o CEP. Sobre o plano de capacitação do CEP/ENSP para este ano, disse que 

iniciaremos em maio, visto que ela estará de férias a partir da próxima semana e que no seu retorno 

Vera Marques, coordenadora adjunta, também estrará de férias. Posteriormente fez a leitura da 4ª 

Reunião Ordinária, realizada no dia 17 de março, aprovada pelos membros presentes. Seguiu-se a 

divisão de três grupos para leitura dos projetos. Havia 4 projetos a serem analisados. Um 

projeto recebeu parecer de aprovação, com o seguinte CAAE: 44588921.7.0000.5240. Os 

demais três projetos receberam parecer de pendências com os seguintes CAAE: 

44711321.7.0000.5240; 44735121.5.0000.5240 e; 44918921.0.0000.5240. A 

coordenadora deu por encerrada a reunião e assinará a presente ata, após aprovação do 

colegiado, em reunião posterior. A próxima reunião ordinária está agendada para o dia 20 

de abril. Ficam ainda registradas nesta ata as aprovações emitidas do dia 7 ao dia 19 de 
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abril: 42761321.3.0000.5240; 43390720.0.0000.5240;  44711321.7.0000.5240; 

45007521.6.0000.5240 e; 40641820.7.0000.5240. 

 

 

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2021 

 

 
   

 

Cassius Schnell Palhano Silva 
Coordenador Adjunto do CEP/ENSP 

 


