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Nota Técnica: PLATAFORMA BRASIL 
 
 
 

O Conselho Nacional de Saúde, por solicitação da Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa – CONEP, deliberou em 2007, pela revisão do Sistema Nacional de 
Informação para Acompanhamento de Ética em Pesquisas Envolvendo Seres 
Humanos – SISNEP através da construção de um novo sistema. 

 
Após um longo trabalho realizado através de parcerias com as áreas do 

Ministério da Saúde (Departamento de Ciências, Tecnologia e Insumos Estratégicos – 
DECIT, DATASUS e ANVISA), e da apresentação de suas linhas mestras já em 
dezembro de 2008, a CONEP lança agora, a Plataforma Brasil. 

 
A Plataforma Brasil é a base nacional e unificada de registros de pesquisas 

com seres humanos para todo o sistema CEP/CONEP que articula diferentes fontes 
primárias de informações sobre pesquisas com seres humanos no Brasil. Quatro delas 
são fundamentais: pesquisadores, Comitês de Ética em Pesquisa - CEPs, CONEP e 
público em geral. Outras são adicionais e condicionadas ao desenvolvimento futuro da 
Plataforma, objetivando maior interação com agências regulatórias e de fomento a 
pesquisa, instituições internacionais, editores científicos etc. 

 
 Entre suas principais finalidades, será uma ferramenta de controle social 

eficaz, dotada de mecanismos de buscas que facilita a análise da situação histórica e 
corrente das pesquisas no País, e fornece ao controle social informações suficientes 
para o acompanhamento da execução das pesquisas e da “Agenda Nacional de 
Prioridades em Pesquisa em Saúde do Brasil”. Além disso, a Plataforma Brasil 
permitirá a divulgação de informações sobre as pesquisas em seus diferentes estágios 
(fase de projeto, fase de campo e relatórios de pesquisas já concluídas).  

 
A Plataforma Brasil está sendo construída em etapas e por módulos. Na 1ª 

etapa serão apresentados os módulos “Público” e “Pesquisador”. Sendo que os 
demais módulos estão em fase de conclusão de seus respectivos desenhos para 
posterior produção. 

 
O módulo “Pesquisador” (que abastecerá o sistema com informações 

primárias sobre as pesquisas) e o módulo “Público” (módulo que integrará as 
funções de cadastro, comunicação e publicidade) são módulos fundamentais. É 
neles que será mais fácil perceber as principais inovações técnicas e as 
mudanças conceituais e estruturais sobre o que vem a ser o Sistema e sua 
utilidade. Com eles, o SISNEP deixa de ser um Sistema exclusivamente 
administrativo e alcança o controle social – evolução concretizada com o 
lançamento Plataforma Brasil.  

 



A CONEP, por intermédio do Conselho Nacional de Saúde, realizará no 
dia 15 de dezembro de 2009, das 10h00 às 13h00, no Auditório Emílio Ribas 
do Ministério da Saúde, o lançamento da 1ª Etapa da Plataforma Brasil, sendo 
transmitida em tempo real (www.saude.gov.br/emtemporeal) à todos os CEPs e 
àqueles que se interessarem conhecer um pouco mais desse sistema que 
promete facilitar a análise da situação histórica e corrente das pesquisas no 
País. 

 
 

Brasília, 20 de novembro de 2009. 
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