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como foi ?

SEMINÁRIO
banco de dados

 A Lei Geral de Proteção da Dados - LGPD, que 
estabelece regras sobre coleta, armazenamento, 
tratamento e compartilhamento de dados pessoais, entrará 
em vigor no mês de agosto de 2020 e tem sido pauta de 
discussões na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.

 Além da realização de uma oficina interna para os 
assessores da Comissão, foi organizado um evento para 
150 convidados tratando sobre o assunto.

 O Seminár io Banco da Dados teve uma 
programação extensa, com a presença de seis 
palestrantes: Orlando Silva, Deputado Federal, Aline 
Albuquerque, Doutora em Ciências da Saúde, Laura 
Schertel, Doutora em Direito Privado, Alexandre 
Chiavegatto, Doutor em Saúde Pública, Iscia Lopes 
Cendes, Doutora em Neurociências e Maurício Lima 
Barreto, Doutor em Epidemiologia.

 Todos os palestrantes trouxeram para discussão 
pontos importantes e assuntos correlatos, que sofrem 
influência da Lei Geral de Proteção de Dados.

 Aline Albuquerque iniciou as apresentações, 
trazendo para discussão aspectos da LGPD que se 
aplicam à ética em pesquisa com seres humanos.

 Orlando Silva deu seguimento, relatando sua 
participação nas discussões para elaboração da LGPD e 
ressaltou aspectos e pontos que demonstram o quanto o 
Brasil está avançado com relação a esse assunto, quando 
comparado à União Europeia, por exemplo, que está no 
início das discussões.

 Laura Schertel também participou dos grupos de 
trabalho para a elaboração da LGPD e trouxe reflexões 
importantes sobre a proteção de dados sensíveis e a 
necessidade de uso e aplicação para o desenvolvimento 
da pesquisa no país.

 O palestrante Alexandre Chiavegatto abordou 
temas atuais sobre a inteligência artificial na área de saúde, 
o que fez a plateia questionar limites e aspectos éticos com 
relação aos algoritmos e a captura de dados.

 Iscia Lopes Cendes trouxe para debate os 
principais pontos que devem ser analisados quando se 
considera as possibilidades de compartilhamento de base 
de dados internacionais e big data.

 Maurício Lima Barreto, por fim, falou sobre sua 
experiência no Centro de Integração de Dados e 
Conhecimentos para Saúde – CIDACS Fiocruz e a ética no 
uso de dados pessoais na pesquisa.

 Todos os palestrantes mencionaram, cada qual em seu contexto, o mau uso de informações pessoais e a fragilidade de 
gestão, refletindo a dificuldade em se aliar privacidade, limite no uso de dados e ética.

 A Lei Geral de Proteção de Dados vai impactar entes públicos e privados que lidam com dados pessoais, inclusive nos meios 
digitais, limitando a coleta, armazenamento, tratamento e o compartilhamento dessas informações.

 Os Comitês de Ética em Pesquisa, centros de pesquisa, CROs – Contract Research Organizations, indústrias farmacêuticas, 
dentre outros órgãos e instituições, precisam se adequar com relação ao armazenamento e uso de dados de participantes de 
pesquisas, o que estimula a Conep a atualizar seus assessores, buscar caminhos para o cumprimento das diretrizes e formas de 
orientar todo o Sistema CEP/Conep.

Alexandre Chiavegatto Iscia Lopes Cendes Maurício Lima Barreto
Doutor em Saúde Pública

Inteligência Artificial na Área da
Saúde: Aspectos Éticos e Desafios

para os Próximos Anos.

Perspectivas e Desafios do
Compartilhamento de Bases de
Dados Internacionais e Big Data.

Doutora em Neurociências

Experiência do CIDACS: 
Organização das Bases de Dados,

Finalidades e Segurança das
Informações.

Doutor em Epidemiologia

USP UNICAMP FIOCRUZ

Orlando Silva
Deputado Federal

Lei Geral de Proteção de Dados
Lei nº 13.709 de 2018.

Histórico da

Laura Schertel
Doutora em Direito Privado

Lei Geral de Proteção de Dados
Lei nº 13.709 de 2018.

UNB e IDP

Aline Albuquerque

Aspectos da Lei de  Geral
de Proteção de Dadosem Relação

à Ética em Pesquisas com
Seres Humanos.

Doutora em Ciências da Saúde
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canal no YouTube. 
Seminário Banco de Dados pode ser assistido no O 

@eticaempesquisa 

acesse !!!

SEMINÁRIO
banco de dados

Laura Schertel

Aline Albuquerque Convidados

Mesa de Abertura
Jorge Venancio, Denizar Araújo, Fernando Pigatto e Cristiane Fulgêncio

Mesa de Abertura
Jorge Venancio, Denizar Araújo, Fernando Pigatto e Cristiane Fulgêncio
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Alexandre Chivegatto
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 Como parte essencial do Projeto de Qualificação de CEPs, a Conep disponibilizou os três primeiros módulos do curso de 
educação a distância. A iniciativa precursora visa melhorar a qualidade de análise ética, a gestão administrativa dos Comitês e a 
proteção ao participante de pesquisa. 

 Até o momento, foram 2001 cadastros, sendo que: 
1027 inscritos no módulo Histórico do Sistema CEP/Conep, 
1490 inscritos no módulo Procedimentos Administrativos 
dos CEPs e 834 inscritos no módulo Marcos Regulatórios.

 Para fazer o curso a distância, basta clicar na 
imagem ao lado e se inscrever. Os módulos são 
repositórios de informações indispensáveis para que as 
análises éticas sejam feitas de acordo com as normativas, o 
que aumenta a qualidade e o nível da pesquisa realizada 
no país e garante a proteção aos participantes de 
pesquisa.

 O Projeto de Qualificação dos Comitês de Ética em Pesquisa (Q-CEP) é uma ação de ensino/aprendizagem conjunta da 
Conep/CNS e do Ministério da Saúde, com parceria do PROADI-SUS (Hospital Moinhos de Vento). Tem o objetivo de educar e 
promover o reconhecimento entre os dois principais componentes do Sistema: CEPs e Conep/CNS.

 As visitas dos consultores do projeto aos CEPs de todo o país diminuem a distância entre a Conep/CNS e os Comitês, reduz 
as assimetrias entre os CEPs, melhora a análise ética, valoriza os Comitês em suas instituições e harmoniza o trabalho administrativo, 
fortalecendo, ao final, a rede de proteção aos participantes de pesquisa.

 O Projeto de Qualificação de Comitês de Ética em Pesquisa iniciou as visitas aos Comitês de Ética em todo o país no mês de 
abril deste ano.

 Até o momento, foram 154 CEPs visitados, 2095 participantes qualificados, 22 Estados e 45 municípios percorridos e 128 
relatórios pós-visita gerados, que contribuem para a melhoria dos processos internos de trabalho dos Comitês de Ética e para o melhor 
andamento da análise ética dos projetos de pesquisa.

Curso EAD para o Sistema CEP/Conep

Você precisa
saber mais sobre o
Sistema CEP/Conep!

https://edx.hospitalmoinhos.org.br/project/cep
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 A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa participou da 16ª Conferência Nacional de Saúde promovendo uma das 
várias atividades autogestionadas. O encontro ocorreu no dia 5 de agosto, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade em 
Brasília - DF.

 A atividade autogestionada teve como escopo a apresentação do trabalho desenvolvido pela Conep por meio da 
contextualização da pesquisa realizada no país, a importância do direito ao acesso irrestrito pós-estudo pelos participantes de 
pesquisa e os atuais desafios da ética em pesquisa.

 Estiveram presentes 34 pessoas, entre representantes de instituições de pesquisa, membros de CEP, usuários do 
Sistema CEP/Conep, professores e estudantes, além de assessores e membros relatores da Comissão. 

TREINAMENTOTREINAMENTOTREINAMENTO
PARA OPARA OPARA O SISTEMASISTEMASISTEMA

CCCooonnneeepppCCCEEEPPP///São Paulo - SPSão Paulo - SPSão Paulo - SP

 O Tre inamento para o S is tema 
CEP/Conep realizado em São Paulo ocorreu nos 
dias 16 e 17 de setembro e contou com a 
participação de aproximadamente 350 pessoas 
entre membros de CEP, pesquisadores, 
professores, estudantes, participantes de 
pesquisa.

 O treinamento, sediado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP, reuniu equipe de assessores Conep, membros relatores e 
representantes do CEP anfitrião no Centro de Convenções Rebouças para a 
promoção de debates, palestras e rodas de conversas temáticas.

 O tema eleito para aqueles que se inscreveram com antecedência foi 
Relato de Caso – Carta Circular nº 166/2018. O vídeo da Plataforma Brasil 
respondendo às questões enviadas quando da inscrição para o evento foi exibido 
aos participantes e está disponível no canal @eticaempesquisa no YouTube.

acesse !!!

#PBResponde

Dirceu Greco

Jorge Venancio, Francisca Valda e Dirceu Greco

Francisca Valda Dênio Matos

Jorge Venancio

Juliana Cerqueira

https://www.youtube.com/watch?v=qThL7omR2HA
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