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Considerações

Art. 14 da Lei Federal nº 8.080/1990:

Necessidade de mecanismos de promoção da 
integração ensino-serviço-comunidade, 
através de relações orgânicas entre ensino, 
ações de saúde, serviços de saúde, docência 
e atenção à saúde, regulamentada pelo 

Decreto 7508/14  



Considerações

Portarias Nº 198/2004 e 1996/2007 -
GM/MS:

Política Nacional de Educação Permanente em 
Saúde (PNEPS)

Resolução Nº 466/2012 - do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS):

Normas Gerais em Pesquisa em Saúde e demais 
legislações correlatas 



Considerações

Princípios, eixos e estratégias da atual 
Política Nacional de Ciência, Tecnologia e 
Inovação em Saúde (PNCTIS) de 2004

Discussões e deliberações das 12ª

Conferência Nacional de Saúde, 1ª e 2ª

Conferências Nacionais de Ciência e 
Tecnologia e Inovação em Saúde 



Considerações

Agenda Tocantinense de Prioridades de 
Pesquisa em Saúde

e

Relatório Pesquisas Estratégicas nos 
Sistemas de Saúde do Tocantins (PESS-
TO):

Norteiam a seleção de temas prioritários para 
pesquisa em saúde no Estado 



Considerações

Portaria SES Nº 1471/2013:

Trata dos eixos e princípios da Política 

Estadual de Ciência, Tecnologia e 
Inovação em Saúde (PECTIS) 



Considerações

Necessidade de:

definição em âmbito estadual dos 
mecanismos de regulação dos processos 
integratórios de ensino-pesquisa e serviço

conhecimento público das atribuições, 
responsabilidades e obrigações dos atores 

sociais envolvidos 



Normas para a coleta de 
dados

A Portaria SES 391/2017 apresenta:

◼ Os fluxos de comunicação e solicitação

◼ As atribuições e responsabilidades das partes, 

◼ Os instrumentos de pactuação que disciplinam o 
processo de normatização de coleta de dados



Quem é Instituição Proponente?

qualquer instituição pública, privada ou 
filantrópica

de serviço ou gestão em saúde 

regularmente inscrita nos órgãos de controle

que apresente atividades de ensino e/ ou 
pesquisa em saúde. 



O que é Pesquisa em saúde?

Todo conjunto de procedimentos 
sistematizados de investigação científica

Partindo de quaisquer matrizes 
epistêmicometodológicas

Realizadas nas Unidades de Saúde e Setores 
de Gestão da SES-TO. 



Pesquisas com seres humanos 
(com coletas direta ou indireta de informações nas unidades sob gestão da 

SES-TO)

Início condicionado à:

◼ análise e aprovação por um Comitê de 
Ética em Pesquisa filiado à Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 



Pesquisas com seres humanos 
(com coletas direta ou indireta de informações nas unidades sob gestão da 

SES-TO)

Responsável pela pesquisa:

◼ Titulação acadêmica mínima de Bacharel, 
Licenciado ou Tecnólogo 



Pesquisas com seres humanos 
(com coletas direta ou indireta de informações nas unidades sob gestão da SES-TO)

Finalidade das Pesquisas

◼ Devem ser idealizadas para:

 Contribuírem para a melhoria da qualidade técnica dos 
processos de:

◼ promoção,

◼ prevenção,

◼ terapêutica e

◼ reabilitação em saúde

 instruírem os processos de:

◼ planejamento,

◼ implementação e

◼ avaliação de políticas públicas em saúde  



Resultados possíveis da análise 
e deliberação do Processo
◼ APROVADO: O Processo Investigativo de Pesquisa preenche todos os 

requisitos exigidos pela SES-TO para sua execução

◼ COM PENDÊNCIA: Há necessidade de correção

◼ NÃO APROVADO: Há óbices técnicos e/ou éticos não superáveis pela 

tramitação “em pendência”

◼ ARQUIVADO: Descumprimento do prazo para enviar as respostas às 
pendências apontadas

◼ SUSPENSO: Pesquisa aprovada, já em andamento, interrompida por 
motivo de segurança das partes envolvidas ou por necessidade do serviço de 
saúde

◼ RETIRADO: Responsável solicita a retirada do Processo mediante 
justificativa junto NEP ou área técnica da Unidade de Saúde ou Setor de 
Gestão eleita como campo de coleta de dados



Resultados possíveis da análise 
e deliberação do Processo

◼ São considerados encerrados os Processos 
Investigativos de Pesquisa que forem:

 concluídos, 

 não aprovados, 

 arquivados ou

 retirados.



Formulário eletrônico 

Atividades de coletas de dados devem ser 
precedidas do preenchimento de 

formulário eletrônico, disponibilizado na 

plataforma FormSUS 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario. php?id_aplicacao=29356 



Formulário Eletrônico (Ficha 

de submissão)

Informações referentes ao (à):

◼ Pesquisador responsável e equipe de 
pesquisa; 

◼ Instituição proponente do pesquisador 
responsável; 

◼ Currículo Lattes de todos os integrantes da 
equipe de pesquisa; e 

◼ Projeto de pesquisa (em formato pdf com resolução 
de 150 a 500 dpi e  tamanho máximo de 3 (três) 
MEGABYTEs (MB) ) 



Conteúdo do Projeto de 

pesquisa em formato pdf

Título do projeto; 

Introdução/justificativa;

Objetivos;

Materiais e métodos:

Metodologia utilizada/Tipo de estudo;

População do estudo;

Local de coleta de dados;



Conteúdo do Projeto de 

pesquisa em formato pdf

Amostra/amostragem; 

Método para coleta e análise de dados;

Cronograma; 

Orçamento; 

Referências; 

Apêndices do projeto;



Conteúdo do Projeto de 

pesquisa em formato pdf
Instrumentos para coleta de dados (quando couber)

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) (quando couber)

Termo de Assentimento (quando couber)

Folha de rosto do Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) (quando couber)

Termo de compromisso para relato de caso 
(quando couber)

Termo de Fiel depositário  (quando couber)



Documentos adicionais 

Além dos documentos anteriores, devem 
constar do processo:

◼ Termo de Compromisso (Anexo II da Portaria); 

◼ Carta de Anuência (Anexo III da Portaria); 

◼ Termo de Liberação para Coleta de Dados (Anexo 
IV da Portaria).



Documentos adicionais – Anexo II        

ANEXO II



Documentos adicionais – Anexo II        



Documentos adicionais – Anexo II        



Documentos adicionais – Anexo III        



Documentos adicionais – Anexo IV       



FLUXO DO PROCESSO 

com CEP



FLUXO DO PROCESSO (com CEP)



FLUXO DO PROCESSO (com CEP)



FLUXO DO PROCESSO (com CEP)



FIM

FLUXO DO PROCESSO 

com CEP



FLUXO DO PROCESSO 

SEM CEP



FLUXO DO PROCESSO (SEM CEP)



FLUXO DO PROCESSO (SEM CEP)



FLUXO DO PROCESSO (SEM CEP)



FIM

FLUXO DO PROCESSO 

SEM CEP



Relato de Caso

Entende-se como relato de caso, para efeitos 
desta portaria, a coleta de dados do mesmo 
evento de até 3 (três) unidades amostrais 
previamente aos procedimentos de análise e 
autorização pela Unidade de Saúde e Setores de 
Gestão da SES-TO e de emissão de Parecer 
Consubstanciado pelo CEP.



Relato de Caso

Realizado somente por pesquisadores que 
tiverem vínculo com a SES-TO e/ou com as 
instituições que possuam convênio com a 

SES-TO ou instrumento congênere. 



Relato de Caso

pesquisador deverá apresentar ao responsável 
pela área técnica e/ou NEP, Termo de 

Compromisso - Relato de Caso (Anexo V), 
onde se responsabiliza pela guarda das 
informações e compromisso em elaborar 

documento texto para submeter à SES via 
formSUS, conforme determina esta portaria. 



ANEXO V



ANEXO V



Relato de Caso
a submissão à SES via formSUS deverá 
ocorrer após a elaboração do documento 
científico final e sua tramitação seguirá 
conforme apresentado nos fluxos anteriores

Após apreciação do CEP e emissão do Parecer 
Consubstanciado “Aprovado”, o pesquisador 
deverá enviar cópia deste ao NEP para 
emissão do Termo de Autorização para 
Divulgação dos Resultados da Pesquisa 
(Anexo VI). 



ANEXO VI



Compromissos do Pesquisador
preencher corretamente o formulário online, 

anexar todos os documentos solicitados e 
enviar para a SES

responsabilizar-se pela veracidade das 
informações apresentadas; 

respeitar todos os protocolos e 
procedimentos morais e éticos que orientem 
a boa prática de Pesquisa com envolvimento 
direto ou indireto de seres humanos, em 
comum acordo com a legislação correlata 
vigente;.



Compromissos do Pesquisador
conhecer e cumprir as normas da Unidade de 
Saúde e Setor de Gestão da SES que será 
campo para a coleta de dados; 

apresentar ao NEP, quando couber, cópias 
autenticadas do Cartão de Vacinas onde 
conste a comprovação de que o pesquisador 
esteja imunizado contra as seguintes 
doenças: HepatiteB, Tétano, Febre Amarela, 
Rubéola, Sarampo e Caxumba; 

apresentar ao NEP, parecer consubstanciado 
emitido pelo CEP relativo ao Projeto de 
Pesquisa;



Compromissos do Pesquisador
desenvolver as atividades de coleta de dados 
em conformidade com o Projeto de Pesquisa 
apresentado junto à SES e aprovado pelo 
CEP.Caso haja a necessidade de prorrogação 
do período de coleta de dados, o pesquisador 
deverá formalizar a solicitação junto ao NEP 
por meio do preenchimento do Anexo VII; 

apresentar-se ao NEP da Unidade ou Setor de 
Gestão da SES-TO após a comunicação de 
Liberação para a coleta de dados para 
receber documentação de identificação e 
orientações quanto às normas para coleta de 
dados; 



ANEXO VII



Compromissos do Pesquisador
entregar à Área Técnica responsável pelo 
desenvolvimento de CT&IS cópia digital 
(emformatoPDF) dos produtos finais das 
pesquisas (Tese, Dissertação, Monografia, 
artigos, Livros e etc.), publicados ou não para 
composição do acervo bibliográfico da SES-
TO;

estar à disposição, quando solicitado, para 
apresentar os resultados da pesquisa 
desenvolvida em eventos estabelecidos pela 
SES-TO; 



Compromissos do Pesquisador
informar o apoio da SES-TO, através da 
inserção da logomarca do Governo do Estado, 
em caso de apresentação em Congressos, 
Seminários, Jornadas, entre outros;

elaborar e enviar para o NEP, quando se 
tratar de Relato de Caso, uma cópia digital do 
artigo, TCC, etc, posterior a coleta de dados; 

comunicar a desistência de forma oficial 
(Anexo VII), justificando ao NEP da Unidade 
de Saúde na qual a pesquisa está sendo 
realizada, os motivos para tal ocorrência. 
Neste caso, o processo investigativo será 
considerado “Retirado”.



Descumprimento dos 
Compromissos do Pesquisador

resulta em:
◼ comunicação ao CEP e à comunidade científica 

sobre a inobservância do pesquisador e equipe de 
pesquisa das normativas vigentes na SES-TO para 
a realização de procedimentos de pesquisa 
científica. 

◼ na suspensão da Pesquisa em andamento e/ou no 
impedimento da realização de novas pesquisas, 
nas Unidades de Saúde sob gestão estadual até o 
cumprimento integral das obrigações de que 
tratam esta portaria; 



Competências da Área Técnica 
responsável pelo desenvolvimento de CT&IS

gerenciar o formulário eletrônico destinado às 
submissões dos pesquisadores, observando a 
conformidade das propostas de coleta de 
dados a partir dos dados informados pelo 
pesquisador responsável e pela estrutura do 
projeto apresentado; 

realizar a análise de mérito técnico científico 
e emitirParecer SES (Anexo I);

construir o banco de dados e manter sempre 
atualizado com informações dos projetos de 
pesquisa submetidos à SES; 



Competências da Área Técnica 
responsável pelo desenvolvimento de CT&IS

acompanhar na SES-TO o trâmite dos 
processos investigativos, e quando observar 
descumprimento das normas vigentes, 
realizar ações para sua regularização;

em caso de identificação de realização de 
pesquisas que não obedeçam às normas 
destaportaria, notificar o Responsável 
pelaUnidade solicitando a interrupção da 
mesma e apuração dos fatos; 



Competências da Área Técnica 
responsável pelo desenvolvimento de CT&IS

Realizar periodicamente ou quando solicitado 
pelas Unidades de Saúde e Setores de Gestão 
da SES-TO assessoramento sobre a 
operacionalização desta portaria e 
atualizações sobre as legislações de Pesquisa 
em Saúde; 

realizar ações junto às Instituições de Ensino 
e Pesquisa do Estado do Tocantins com a 
finalidade de divulgar o conteúdo desta 
portaria.



Competências do NEP

receber e realizar análise junto à área técnica 
eleita como campo de pesquisa quanto à 
viabilidade da coleta de dados e relevância 
para o SUS;

emitir os documentos do fluxo de pesquisa 
(Carta de Anuência,Termode Liberação de 
Coleta de Dados, Relato de Caso, etc.);

acompanhar todas as etapas de 
desenvolvimento do processo investigativo 
dentro de sua esfera de competência



Competências do NEP
orientar o pesquisador sempre o que for 
solicitado ou de acordo com a necessidade 
percebida; 

informar regularmente e sempre que 
solicitado a Área Técnica responsável pelo 
desenvolvimento de CT&IS acerca do 
andamento dos processos investigativos sob 
sua responsabilidade;

orientar o pesquisador quanto à utilização das 
dependências das Unidades de Saúde, para a 
coleta de dados, de acordo com as normas de 
funcionamento da unidade; 



Competências do NEP
informar a Área Técnica responsável pelo 
desenvolvimento de CT&IS quando identificar 
irregularidades na realização de coleta de 
dados para pesquisa; 

promover eventos para a divulgação dos 
resultados das pesquisas realizadas na 
Unidade de Saúde ou de Gestão onde está 
inserido; 

Zelar para que nenhuma atividade de 
pesquisa seja realizada em desacordo com 
esta portaria e as demais legislações 
vigentes; 



Competências do NEP
disseminar junto aos servidores das 
Unidades, informações sobreas legislações 
estaduais e nacionais referentes à Pesquisa 
científica para a saúde. 



Competências da Unidade de 
Saúde 

emitir parecer de viabilidade da coleta de 
dados e relevância para o SUS;

permitir acesso aos dados solicitados no 
processo investigativo após a emissão do 
Termo de Liberação para Coleta de dados 
(Anexo IV); 

acompanhar todo o procedimento de coleta 
de dados realizado pelo pesquisador na 
Unidade; 



Competências da Unidade de 
Saúde 

notificar a Área Técnica responsável pelo 
desenvolvimento de CT&IS quando identificar 
irregularidades na realização de coleta de 
dados para pesquisa; 

zelar para que nenhuma atividade de 
pesquisa seja realizada em desacordo com 
esta portaria e as demais legislações 
vigentes.



Observações finais

O Processo Investigativo de Pesquisa, em 
andamento, poderá ser “Suspenso” provisória 
ou permanentemente pela SES-TO, a 
qualquer tempo, sempre que considerar 
pertinente, visando à manutenção da 
segurança de todos os envolvidos no 
processo investigativo e/ou em caso de 
descumprimento das normas institucionais. 



Observações finais

O descumprimento do disposto na 
portaria quando efetuado por pesquisador, 
na condição de servidor público, sujeitará 
este a procedimento administrativo de 
sindicância e quanto ao pesquisador 
vinculado à instituição de ensino, estará 
sujeito às providências da instituição a que 
estiver vinculado, além das medidas 
administrativas pertinentes. 



Observações finais

A pessoa diretamente envolvida com a 
pesquisa não poderá emitir parecer sobre o 
seu projeto.

Não se enquadra como coleta de dados para 
fins de pesquisa, a coleta e o uso de 
informações sob guarda das Unidades de 
saúde ou de gestão da SES apenas para fins 
de apresentação exclusiva em atividades 
educativas.



Observações finais

Nas Unidades de Saúde ou Setores de Gestão 
da SESTO que não possuírem NEPs, as 
competências atribuídas a este, serão de 
responsabilidade da área técnica campo de 
coleta de dados. 


