
http://cebes.org.br/2012/12/pesquisas-com-seres-

humanos-no-brasil-a-nova-196-e-expectativas-ancestrais/ 



O final do século passado e este início de milênio estão sendo marcados 
pelo desrespeito à sacralidade da vida com alta mortalidade humana 
causada pela imprudência, marginalidade e guerras em nome do 
nacionalismo ou de posturas religiosas 

      É paradoxal chegarmos a um momento onde temos a tecnologia mais 

avançada que jamais o mundo teve e não temos a sabedoria para aproveitar 

essa tecnologia na preservação de nossa espécie e do ambiente 

(Soares, 2001) 

Cartoon Classics 

(Cartoons mais premiados do mundo) 



http://www.humorpolitico.com.br/index.php/2012/01/19

/chega-de-calunia-no-congresso-nacional/ 

Código de Hamurabi:   

http://curiofisica.com.br/direito/codigo-

de-hamurabi 

http://noticias.r7.com/blogs/ogg-ibrahim/2012/02/17/justica-cega-

nao-e-apenas-uma-catarata/ 

O erro jurídico 

A calúnia   



http://bethmichel.com.br/?p=4873 

O exercício da medicina no Código de Hamurabi 



Deu dignidade à profissão médica, 

elaborando os preceitos éticos 

fundamentais indispensáveis ao exercício 

da medicina – Juramento de Hipócrates 

http://usuarios.cultura.com.br/jmrezende/construtores.htm 

Hipócrates  - 460 AC – 377 AC 
O Pai da Medicina, Ilha de Kós – Grécia 



the8words.com 

Herófilo (335 a.C. - 280 a.C), 

Calcedônia, na Ásia Menor, médico 

grego - pai da anatomia 

Erasístrato de Chio (310 a.C. - 250 

a.C.) Iulis,  ilha de Cós, anatomista e 

médico grego - pai da fisiologia 

Escola de Anatomia de Alexandria 

www.esciencecentral.org 

Primeiras dissecações para o estudo 

das doenças cerca de 300 a.C.  

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/egito/alexandria.php 

Biblioteca Real de Alexandria Nova biblioteca de Alexandria 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_Alexandria 



www.institutoricardobrennand.org.br 

Lección de anatomía del doctor sabañón 

by José Luis López Galván Art 

darkorg.altervista.org 

www.bbaw.de http://www.robl.de/galen/galen.htm#A06 



  Autorização oficial pela Igreja:  Bula do Papa Sisto IV (1471 – 1484) 

 Confirmação da autorização: Bula do Papa Clemente VII (1513 – 1524) 

 Autorização jurídica: Os Juízes indicavam o gênero de execução dos 

criminosos  que melhor favorecesse à subsequente dissecção 

Rembrandt - The Anatomy Lecture of Dr. Nicolaes Tulp, 1632 



Antonio Benivieni (1443 – 1502): pioneiro da anatomia 

patológica – estudo de 111 correlações entre clínica e necropsia 

Theophile Bonet (06/03/1620 - 29/03/1689), suíço - O Sepulchretum  - 

estudo de 3000 necropsias classificadas por doenças ou sintomas 

Andreas Vesalius (1514-1564) – belga, anatomista da 

Universidade de Pádua, demonstrou os erros de Galeno - De 

humanis corporis fabrica (A estrutura do corpo humano) 



http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1678-31662011000200004&script=sci_arttext 

Frontispício De re anatomica de Realdo Colombo Imagem 

estampada na edição  veneziana de 1559 

 A Lição de Anatomia do Dr. Ruysch - Jan van 

Neck, 1683, Museu histórico Amsterdã. Único 

quadro retratando o estudo do corpo  de um 

natimorto. Hendrick, de 9 anos, filho do Dr. 

Ruysch, auxiliava o pai nas preparações 

anatômicas e, ao crescer, tornou-se médico 

http://medicineisart.blogspot.com.br/2010_10_01_archive.html 





www.viagemdetalhada.com.br 

pt.wikipedia.org 



A Associação Médica Mundial, reunida em Helsinque, 

em 1964, elaborou normas adicionais ao Código de 

Nüremberg, continuando até hoje em todas as partes 

do mundo, após várias atualizações, com o nome de 

Declaração de Helsinque 



Em 1988, o Conselho Nacional de Saúde editou a resolução 

Nº 1/88 considerando aspectos relacionados à pesquisa 

médica, questões de natureza ética, problemas de 

vigilância sanitária e biossegurança. A comunidade 

científica mostrou pouca adesão às normas dessa resolução 

Em 1996 foi publicada a Resolução CNS 196/96 com as 
Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas 
envolvendo Seres Humanos, revogando a Resolução 01/88 

A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) 
dirigida pelo Prof.Dr. William Saad Hossne  estabeleceu a 
criação dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) em todo 
o Brasil 

www.sbpcnet.org.br 



Base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres 

humanos para todo o sistema CEP/CONEP desde 15/01/2012. 

 As pesquisas são acompanhadas em seus diferentes estágios - desde sua 

submissão até a aprovação final pelo CEP e pela CONEP, possibilitando 

inclusive o acompanhamento da fase de campo, o envio de relatórios 

parciais e dos relatórios finais das pesquisas.  

O sistema permite a apresentação de documentos também em meio 

digital, propiciando ainda à sociedade o acesso aos dados públicos de todas 

as pesquisas aprovadas. Pela Internet é possível a todos os envolvidos o 

acesso, por meio de um ambiente compartilhado, às informações em 

conjunto, diminuindo de forma significativa o tempo de trâmite dos 

projetos em todo o sistema CEP/CONEP.  

Deixa-se de usar o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa (SISNEP) 

para o registro de pesquisas envolvendo seres humanos, substituindo pela 

Plataforma Brasil:  www.saude.gov.br/plataformabrasil 

http://www.comitedeetica.ufop.br/index.php/plataforma-brasil 



Para efetuar o cadastro do pesquisador, clique em “Cadastre-se para 

acessar a Plataforma Brasil” lembrando que para efetuar o cadastro é 

necessário fornecer um endereço de e-mail válido. Ainda, deve-se ter em 

mãos uma cópia digitalizada de um documento de identidade com foto 

para ser submetido ao sistema (recomenda-se o formato 'JPG' ou 'PDF' 

com resolução de 1000 DPI 2000PI). O não envio do documento provoca a 

não efetivação do cadastro. Também será necessário o envio do seu 

currículo vitae em formato “doc”, “docx”, “odt” e “pdf” - 2mb máximo 

Após finalizar o cadastro, a Plataforma Brasil encaminhará, ao seu e-

mail, a senha para acessar as funcionalidades da Plataforma Brasil. Se 

necessário, a senha poderá ser modificada  pelo próprio usuário 

Dúvidas sobre questões das Resoluções do Conselho Nacional de Saúde, 

relacionadas à ética em pesquisa, e sobre a tramitação de projetos no 

Sistema CEP/CONEP podem ser encaminhadas para conep@saude.gov.br 

http://portal2.saude.gov.br/sisnep/Menu_Principal.cfm 



 “A solução para a alienação e a 

indiferença comuns em nossa sociedade não se 

encontra apenas em programas sociais amplos, 

mas se efetivará pela aceitação de uma nova 

imagem de nossos semelhantes e de nosso 

relacionamento com eles” 

 - W. Harmon Willis (The New Copernican Revolution)* 

* In: REMEN RN. O paciente como ser humano. Summus, S. Paulo, 1993  



 “Conseguir enxergar o que está implícito, ouvir 
e escutar o que não está sendo dito, mas comunicado. 
Desenvolver a sensibilidade para compreender os 
anseios dos pacientes e, assim, respeitá-los em suas 
aflições e receios quanto à internação e ao 
tratamento proposto” 

DEFENDI LA, VIEIRA MB. Estratégias em humanização hospitalar. Vedas 2004; 8: 32-35 





Octavio Ocampo 



MODELO do TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Dados de identificação 
Título do Projeto: ________________________________________________________ 

Pesquisador Responsável: _________________________________________________ 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: ___________________________ 

Telefones para contato: (___) ___________ - (___) ____________ - (___) ___________ 

Nome do voluntário: _____________________________________________________ 

Idade: _____ anos     R.G. __________________ 

Responsável legal (quando for o caso): _______________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

  

        O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

“___________” (nome do projeto), de responsabilidade do pesquisador ______ (nome).  

Especificar, a seguir, cada um dos itens abaixo, em forma de texto contínuo, usando 

linguagem acessível à compreensão dos interessados, independentemente de seu 

grau de instrução: 

Justificativas e objetivos 

descrição detalhada dos métodos (no caso de entrevistas, explicitar se serão obtidas 

cópias gravadas e/ou imagens) 

desconfortos e riscos associados 

benefícios esperados (para o voluntário ou para a comunidade) 



MODELO do TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 cont. 

 

explicar como o voluntário deve proceder para sanar eventuais dúvidas acerca dos 

procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa ou 

com o tratamento individual 

esclarecer que a participação é voluntária e que este consentimento poderá ser 

retirado a qualquer tempo, sem prejuízos à continuidade do tratamento 

garantir a confidencialidade das informações geradas e a privacidade do sujeito da 

pesquisa 

explicitar os métodos alternativos para tratamento, quando houver 

esclarecer as formas de minimização dos riscos associados (quando for o caso) 

possibilidade de inclusão em grupo controle ou placebo (quando for o caso) 

nos casos de ensaios clínicos, assegurar - por parte do patrocinador, instituição, 

pesquisador ou promotor - o acesso ao medicamento em teste, caso se comprove sua 

superioridade em relação ao tratamento convencional  

valores e formas de ressarcimento de gastos inerentes à participação do voluntário 

no protocolo de pesquisa (transporte e alimentação), quando for o caso 

formas de indenização (reparação a danos imediatos ou tardios) e o seu responsável, 

quando for o caso 

  



MODELO do TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 cont. 

 

Eu, ___________________________, RG nº ____________ declaro ter sido informado 

e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 
Eu, __________________________, RG nº _______________, responsável legal por 

_______________________________, RG nº ______________declaro ter sido 

informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa 

acima descrito. 

Cidade, _____ de ____________ de _______ 

_____________________           __________________________ 
Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal                      Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

_____________________  ___________________ 

                  Testemunha 1                          Testemunha 2 

Informações relevantes ao pesquisador responsável:  

Res. 196/96 – item IV.2: O termo de consentimento livre e esclarecido obedecerá aos seguintes 

requisitos: 

a) ser elaborado pelo pesquisador responsável, expressando o cumprimento de cada uma das 

exigências acima; 

b) ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa que referenda a investigação; 



MODELO do TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 cont. 

 
c) ser assinado ou identificado por impressão dactiloscópica, por todos e cada um dos sujeitos da 

pesquisa ou por seus representantes legais; e 

d) ser elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo sujeito da pesquisa ou por seu representante 

legal e uma arquivada pelo pesquisador. 

Res. 196/96 – item IV.3: 

c) nos casos em que seja impossível registrar o consentimento livre e esclarecido, tal fato deve ser 

devidamente documentado, com explicação das causas da impossibilidade, e parecer do Comitê de 

Ética em Pesquisa 

Casos especiais de consentimento: 

1. Pacientes menores de 16 anos – deverá ser dado por um dos pais ou, na inexistência destes, 

pelo parente mais próximo ou responsável legal; 

2. Paciente maior de 16 e menor de 18 anos – com a assistência de um dos pais ou responsável; 

3. Paciente e/ou responsável analfabeto – o presente documento deverá ser lido em voz alta para 

o paciente e seu responsável na presença de duas testemunhas, que firmarão também o 

documento; 

4. Paciente deficiente mental incapaz de manifestação de vontade – suprimento necessário da 

manifestação de vontade por seu representante legal. 


