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ORIENTAÇÕES SOBRE O FLUXO DE REALIZAÇÃO DE 

PESQUISAS NA SES-GO 

 
 

Para realizar pesquisa em Unidades de Saúde ou Unidades administrativas da 

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) é necessário que o pesquisador 

cumpra a portaria 230/2017-GAB/SES. 

Essa portaria normatiza que todas as pesquisas, cuja coleta de dados será realizada 

numa Unidade de Saúde ou Administrativa da SES-GO, devem ser autorizadas pela 

Superintendência da Escola de Saúde de Goiás. Essa autorização só será realizada após o 

pesquisador obter: 

I – autorização (anuência) da Unidade, emitida após análise de viabilidade e interesse 

institucional. 

II– parecer consubstanciado de aprovação ética de Comitê de Ética em Pesquisa, para as 

pesquisas que envolvam diretamente seres humanos ou seus dados secundários, como 

prontuários, fichas e outros registros em que o participante da pesquisa possa ser 

identificado. 

Assim o pesquisador principal deve encaminhar o projeto de pesquisa e uma 

solicitação de anuência ao setor de ensino e pesquisa da Unidade de Saúde se houver, ou 

Superintendência/Diretoria Geral, onde deseja realizar a coleta de dados. Esse setor vai 

emitir um parecer, favorável ou desfavorável, à realização da pesquisa. A análise 

considerará o impacto que a pesquisa terá nos atendimentos e nos serviços realizados pela 

Unidade e a segurança e bem-estar dos usuários do SUS, atendidos na Unidade. 

O pesquisador, em posse da Declaração de Ciência e Autorização da Pesquisa, emitida 

por todas as Unidades de Saúde que participarão da coleta de dados, deve dar entrada do 

projeto com os outros documentos no(s) Comitê(s) de Ética em Pesquisa, através da 

Plataforma Brasil (na internet), para ter análise e emissão do parece consubstanciado. 

Informações sobre análise ética de pesquisas podem ser obtidas no link: 

http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html. Isto se aplica somente a 

pesquisas que envolvam seres humanos como participantes, seja de forma direta ou 

indireta (prontuários). Nesses casos a pesquisa só pode ser realizada se o Comitê de Ética 

em Pesquisa emitir parecer de aprovação ética, favorável à execução do projeto. 
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Em posse da(s) Declaração(ões) de Ciência e Autorização da Pesquisa, emitidos 

pelas Unidades, e do(s) Parecere(s) consubstanciados de aprovação ética, emitido(s) 

pelo(s) Comitê(s) de Ética em Pesquisa, o pesquisador deve digitalizar esses documentos 

em boa qualidade de imagem, salvando-os em formato PDF. 

Para obter a autorização da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás, o 

pesquisador deverá preencher o cadastro no link: 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=35285 inserindo todos os 

documentos da pesquisa: o projeto de pesquisa, a(s) declaração (ões) de autorização da(s) 

Unidade(s) da SES-GO e o(s) parecer(es) consubstanciado(s) de aprovação ética emitidos 

pelo(s) Comitê(s) de Ética em Pesquisa. 

Após análise da Gerência de Pesquisa e Inovação, a Superintendência da Escola 

de Saúde de Goiás enviará um memorando para as Unidades, informando que a pesquisa 

foi autorizada e pode ser realizada. Esse memorando será disponibilizado por email aos 

pesquisadores. A partir desse momento a coleta de dados pode ser iniciada. Basta que o 

pesquisador procure a Unidade. Pesquisas que utilizam apenas os dados colhidos na 

internet, nos sites do DATASUS (tabnet) ou do Mapa da Saúde/CONECTA-SUS, não 

precisam ter parecer de aprovação ética de Comitê de Ética em Pesquisa, nem autorização 

da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás para serem realizadas. 

Quando a pesquisa estiver finalizada, o pesquisador deve entrar no link para conclusão de 

pesquisa: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=35583 e 

enviar um resumo expandido com os resultados da pesquisa, a fim de cumprir o artigo 5º 

da portaria 230/2017-GAB/SES. Se o pesquisador não entregar o resumo, ficará impedido 

de realizar futuras pesquisas na SES-GO, pois as mesmas não serão autorizadas pela 

Superintendência da Escola de Saúde de Goiás, até que a pendência da pesquisa anterior se 

resolva. Os pesquisadores serão convidados a apresentar os resultados de suas pesquisas 

em eventos científicos promovidos pela Superintendência da Escola de Saúde de Goiás e 

por outras Unidades da SES-GO. 
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Todas as pesquisas a serem realizadas nas Unidades da SES-GO devem ter aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) ligado à Unidade de Saúde ou Unidade Administrativa da  SES-GO, 

conforme artigo 4º da portaria 230/2017-GAB/SES, e segundo as normatizações da CONEP/CNS 

(Comissão Nacional de Ética em Pesquisa/Conselho Nacional de Saúde). 

Caso a Unidade de Saúde/Administrativa da SES-GO seja a instituição proponente da 

pesquisa, a análise ética será realizada apenas pelo CEP da proponente. Mas se a pesquisa for 

proposta por instituição externa, a Unidade da SES- GO será a instituição coparticipante. Nesse caso, 

o projeto terá que ter aprovação ética de todos os Comitês, o da instituição proponente e o da 

coparticipante, como preconiza a CONEP. 

 
ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

Todas as unidades são vinculadas a um dos cinco Comitês existentes, conforme a seguinte 

listagem: 
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A submissão do Protocolo de pesquisa deve ser feito na Plataforma Brasil da CONEP, no link 

<http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf>. Para isto o pesquisador deve ter cadastro, 

com login e senha na Plataforma Brasil. Após logar com senha e usuário, no botão "Nova Submissão" 

é possível cadastrar o projeto. Nesse cadastro há seis passos (abas) que o pesquisador deve preencher 

com informações do projeto. No link: 

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/visao/centralSuporteNova/tutorialVersao3_0/T 

utorial_Plataforma_v15.swf há um tutorial que explica isto. No passo cinco será necessário postar 

(upload) os documentos exigidos pelo CEP. 

Na submissão do protocolo na Plataforma Brasil, o cadastro da instituição proponente é no passo 

1. Já o cadastro da instituição coparticipante é no passo 5. Utilize o CNPJ, conforme os dados das 

tabelas supramencionadas, para cadastrar corretamente a Unidade de Saúde ou Administrativa da SES- 

GO como instituição proponente ou coparticipante. 

Se a instituição proponente não tiver CEP, a análise será apenas pelo CEP da Coparticipante 

(Unidade de Saúde/Administrativa da SES-GO). Nesse caso o pesquisador deve enviar um email para 

conep.indicacao@saude.gov.br e solicitar à CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) que o 

projeto seja encaminhado ao CEP da Unidade de Saúde/Administrativa da SES-GO coparticipante. 

Entre em contato com o CEP para obter modelos de documentos exigidos pelo mesmo. Sobre 

aspectos éticos da pesquisa com seres humanos, leia a Resolução CNS n. 466/12 (confira no site da 

CONEP). Sua leitura é obrigatória. 
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Os pesquisadores podem entrar em contato com a Gerência de Pesquisa de Pesquisa e Inovação 

da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás, para esclarecer dúvidas sobre o fluxo de pesquisas na 

SES-GO e sobre análise ética de projetos. E-mail: pes.escoladesaude@goias.gov.br, fone: (62) 3201-

3616. 

 

Gerência de Pesquisa e Inovação 

 

Superintendência da Escola de 

Saúde de Goiás 

 

 

 
Portaria nº 230/2017-GAB/SES 
(publicada no DOE n. 22.549, em 17/04/2017, p. 24 e 25) 

 

Regulamenta a realização de 

Pesquisas Científicas em Unidades da 

Secretaria de Estado da Saúde de 

Goiás. 

 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições legais, 

 

que lhe são conferidas nos termos do Art. 40, § 1º, Inc. I da Constituição do Estado de 

Goiás e considerando: 

1. A necessidade de normatizar a realização de pesquisas científicas em unidades da Secretaria 

de Estado da Saúde de Goiás – SES-GO; 

2. O regulamento da SES-GO, disposto no Decreto n. 8.030 de 22 de outubro de 2013, que atribui à 

Superintendência de Educação em Saúde e Trabalho para o SUS (SEST-SUS) a competência de promover o 

desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, em consonância com a Política Estadual e Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, 

integrante da Política Nacional de Saúde formulada no âmbito do SUS; 
 

3. As atribuições da Gerência do Centro de Excelência em Ensino, Pesquisas e Projetos “Leide 

das Neves Ferreira” (CEEPP-LNF), no organograma da SEST-SUS, de estabelecer, orientar, assessorar 

e monitorar a realização de pesquisa científica na SES-GO; 

4. O item III. 2, alínea “m”, da Resolução n. 466/2 012 do Conselho Nacional de Saúde 
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do Ministério da Saúde, que prevê necessidade" de comunicar às autoridades competente s, bem como 

aos órgãos legitimados pelo Controle Social, os resultados e/ou achados da pesquisa, sempre que estes 

puderem contribuir para melhoria das condições de vida da coletividade” ; 

5. O potencial das unidades da SES/GO em contribuir com o avanço do conhecimento 

científico; 

6. A importância de estimular a produção de conheci mento científico, que seja estratégico para 

o SUS, que subsidie planejamento e gestão com enfoque na melhoria da qualidade de vida e da situação 

de saúde da população goiana. 

RESOLVE: 

Art. 1º – Estabelecer normas para padronizar os procedimentos de realização de pesquisa 

científica nas unidades da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, com a finalidade de aprimorar a 

qualidade dos projetos e melhorar o acesso aos resultados das pesquisas. 

Art. 2º – Compete à Superintendência de Educação em Saúde e Trabalho para o SUS (SEST- 

SUS) a autorização e monitoramento de todos os projetos de pesquisa realizados nas Unidades de 

Saúde ou Unidades Administrativas da SES-GO, inclusive as pesquisas em que a SES ou suas 

Unidades forem instituição coparticipante. 

Art. 3º – Caberá à Gerência do Centro de Excelência em Ensino, Pesquisas e Projetos 

“Leide das Neves Ferreira” (GCEEPP-LNF) as funções de: 

I – Analisar todos os projetos de pesquisa e emitir parecer, a fim de subsidiar a 

autorização da SEST-SUS ; 

II – Assessorar e orientar os pesquisadores no planejamento das pesquisas a serem executadas 

na SES-GO; 

III – Monitorar a execução das pesquisas, emitindo relatórios para a SEST-SUS. 

Art. 4º – O pesquisador só poderá realizar a coleta de dados da pesquisa científica nas 

Unidades de Saúde ou Administrativas da SES-GO após obter: 

I – autorização do setor de ensino e pesquisa da Unidade, ou setor equivalente, emitida 

após análise de viabilidade e interesse institucional. 

II – autorização do gestor máximo da Unidade (diretor geral ou superintendente). 

III – parecer consubstanciado de aprovação ética de Comitê de Ética em Pesquisa, para as 

pesquisas que envolvam diretamente seres humanos ou seus dados secundários, como prontuários, 

fichas e outros registros em que o participante da pesquisa possa ser identificado. 

IV – autorização da Superintendência de Educação em Saúde e Trabalho para o SUS 
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(SEST-SUS). 

§1 – Quando a Unidade da SES-GO for a instituição proponente de pesquisa que envolva seres 

humanos como participantes, será necessária a aprovação ética do Comitê de Ética em Pesquisa a ela 

vinculado. 

§2 – Quando a Unidade da SES-GO for a instituição coparticipante de pesquisa que envolva 

seres humanos como participantes, também será necessária a aprovação ética do Comitê de Ética em 

Pesquisa a ela vinculado, além da aprovação ética do Comitê de Ética em Pesquisa vinculado à 

Instituição Proponente da pesquisa. 

 
§3 – A autorização da SEST-SUS dar-se-á após as autorizações supracitadas nos incisos 

I, II e III. 

Art. 5º – O pesquisador, após finalizar a pesquisa, e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, deve 

encaminhar à Gerência do Centro de Excelência em Ensino, Pesquisas e Projetos “Leide das Neves 

Ferreira” (GCEEPP-LNF) o relatório de finalização da mesma, contendo um resumo expandido com os 

principais resultados e conhecimentos científicos obtidos. 

§1 – O pesquisador que não entregar o relatório no prazo estabelecido ficará impedido 

de realizar novas pesquisas nas unidades da SES-GO até que regularize a situação junto à 

GCEEPP-LNF. 

§2 – A sanção supramencionada poderá ser estendida à instituição proponente do 

projeto de pesquisa, a critério da SEST-SUS. 

§3 – Considera-se finalizada a pesquisa quando for concluída a fase de coleta e análise 

de dados e o trabalho científico for elaborado. 

Art. 6º – O resumo expandido, indicado no artigo 5º, será divulgado pela GCEEPP- 

LNF, por meio físico ou eletrônico, em publicações ou eventos científicos da SES-GO, citada 

a autoria do pesquisador e a instituição proponente e coparticipante. 

§1 – A divulgação do resumo expandido ocorrerá apósa concordância do pesquisador, 

expressa por meio de declaração específica de autorização de publicação. 

§2 – A autorização de publicação do resumo expandido não implica em perda de direitos 

autorais do pesquisador sobre a sua pesquisa. 

Art. 7º – O pesquisador, após convite e concordância, apresentará o resultado da pesquisa em 

eventos científicos realizados pela SEST-SUS ou por outras Unidades da SES-GO. 
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Art. 8º – O pesquisador deverá citar, obrigatoriamente, a participação da SES-GO como 

instituição parceira na realização da pesquisa quando houver publicação científica elaborada a partir 

dos resultados das pesquisas autorizadas e realizadas na SES-GO. 

Art. 9º – Compete à Unidade da SES-GO onde será desenvolvida a pesquisa: 

I – Informar o pesquisador sobre o Regimento Interno e outras normas de funcionamento da 

Unidade, especialmente no que tange à pesquisa científica. 

II – Avaliar o projeto de pesquisa para emissão da autorização no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, decorridos do recebimento da mesma. 

III – Supervisionar a coleta de dados, garantindo o cumprimento do plano do projeto de 

pesquisa, das normatizações nacionais sobre ética e m pesquisa e das normas da SES-GO. 

 
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. 

 

Gabinete do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAUDE, em 20 d e Março de 2017. 

 

 

LEONARDO MOURA VILELA 

Secretário de Estado da Saúde de Goiás 
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