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ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 02/2021 

 

Belém, 30 de abril de 2021 

Atualizada em 03 de agosto de 2021 

 

DO: Núcleo de Educação Permanente – NEP/DGRTS/SESMA  

PARA: REDE SESMA E INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) 

 

ASSUNTO: ORIENTAÇÕES SOBRE FLUXOS PARA DESENVOLVIMENTO DE 

PESQUISA E ELABORAÇÃO/APLICAÇÃO DE PRODUTOS/TECNOLOGIAS PARA 

TRANAFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, 

 

No intuito de garantir o fortalecimento da Integração Ensino, Serviço e Comunidade 

entre a Secretaria Municipal de Saúde de Belém e as Instituições de Ensino Superior e de 

Pesquisa, e considerando a importância de fortalecer a pesquisa no âmbito do SUS municipal, 

o Núcleo de Educação Permanente vem por meio desta normativa estabelecer o fluxo para 

submissão e autorização de projetos de pesquisa, bem como para elaboração/aplicação de 

produtos/tecnologias para transferência de conhecimento no âmbito da rede municipal de 

Saúde do município de Belém. 

 Os pesquisadores que desejarem realizar pesquisa que envolvam seres humanos 

(coleta de dados com pacientes, trabalhadores e gestores), ou envolvendo o uso de animais, 

considerando as resoluções vigentes, em qualquer nível de atenção à Saúde, devem proceder 

da seguinte forma: 

 

1. Entrar em contato com o responsável pelo estabelecimento de saúde (no caso dos 

hospitais, UPAS, centro de zoonozes, hospital veterinário e casas especializadas), ou 

gestão da rede de Atenção Básica (no caso de o local da pesquisa ser as UMS e USF) 

ou com o departamento/setor no nível central (no caso de pesquisas no âmbito da 

gestão), para análise da viabilidade da pesquisa neste local, após todos os 

esclarecimentos necessários sobre a pesquisa; 
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2. Após alinhamento com o setor/serviço onde será desenvolvida a pesquisa o 

responsável pelo estabelecimento de Saúde, ou gestor, emite uma declaração de 

concordância com para a realização da pesquisa (modelo em anexo); 

3. O pesquisador anexa a declaração de concordância e formulário com os dados do 

projeto modelo em anexo) aos demais documentos necessários para submissão de 

projetos de pesquisa (relação dos documentos necessários em anexo) e deve dar 

entrada no protocolo geral da SESMA endereçado ao NEP, com ofício em nome do 

Secretário Municipal de Saúde; 

4. O NEP analisa o processo, solicita esclarecimentos (caso seja necessário) e emite a 

CARTA DE ANUÊNCIA para encaminhamento da pesquisa ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP); 

5. Após análise ética e aprovação da pesquisa pelo CEP, os pesquisadores encaminham o 

parecer consubstanciado via e-mail ao NEP: nep@sesma.pmb.pa.gov.br para a 

emissão da AUTORIZAÇÃO definitiva para a realização da pesquisa. 

Os pesquisadores que desejarem realizar pesquisa em banco de dados secundários 

(consolidados) da SESMA, deve proceder da seguinte forma: 

1. O pesquisador deve dar entrada no protocolo geral da SESMA endereçado ao NEP, 

com ofício em nome do Secretário Municipal de Saúde, anexando formulário com os 

dados do projeto (modelo em anexo), cópia de declaração de aceite do orientador e 

Termo de Compromisso com o Uso de Dados (TCUD); 

2.  O NEP analisa o processo e encaminha para o setor responsável pelos dos dados; 

3. Após concordância com a coleta de dados no setor, o NEP emite a 

AUTORIZAÇÃO para o desenvolvimento da pesquisa; 

Os pesquisadores que desejarem desenvolver projetos que envolvam elaboração de 

produtos/tecnologias para transferência de conhecimento (manuais, cartilhas, protocolos, 

aplicativos, entre outros), em qualquer nível de atenção à Saúde, devem proceder da seguinte 

forma: 

 

1. O pesquisador deverá dirigir-se ao setor responsável, ou a unidade assistencial onde 

pretende elaborar/aplicar o seu produto para transferência de conhecimento, a fim de 

obter a Declaração de Concordância, após ajustes que podem ser sugeridos pelo 

serviço ou gestão; 
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2. Projetos que tenham previsto na metodologia etapa para coleta de dados (seja 

envolvendo seres humanos, animais ou em banco de dados secundários), os 

pesquisadores devem seguir uma das orientações anteriores; 

3. Caso o produto seja construído com base em pesquisa prévia, já finalizada, os 

pesquisadores devem anexar ao processo o parecer consubstanciado do CEP, 

juntamente com a Declaração de Concordância do setor/serviço onde será 

elaborado/aplicado.  

4. Caso o produto/tecnologia já tenha sido finalizado e o pesquisador deseje fazer a 

transferência de conhecimento na Rede SUS municipal, estes devem protocolar 

solicitação de apresentação e diálogo acerca do produto/tecnologia,  para validação e 

autorização da sua aplicação na Rede. 

5. O NEP fará análise do processo para a emissão da  AUTORIZAÇÃO para  o 

desenvolvimento do projeto, ou socialização de produto/tecnologia já elaborados.  

Para pesquisas de âmbito nacional, em parceria com o ministério da saúde com etapa 

de desenvolvimento no âmbito da SESMA, o fluxo será o seguinte: 

 

1. Os pesquisadores devem submeter o projeto de pesquisa à apreciação do NEP, 

juntamente com todos os documentos referentes à pesquisa, via e-mail institucional da 

do NEP (nep@sesma.pmb.pa.gov.br), para análise junto ao (aos) setor(es) 

responsáveis pelos locais onde a pesquisa será desenvolvida; 

2. Após a análise e conhecimento quanto a realização da pesquisa o NEP formaliza a 

AUTORIZAÇÃO para  o desenvolvimento das etapas previstas. 

É importante ressaltar que os pesquisadores devem encaminhar  ao NEP o relatório 

parcial (da primeira metade de acordo com cronograma da pesquisa) e relatório final, ou o 

artigo o artigo científico para registro  após o final da pesquisa. 

As situações não contempladas nessas orientações normativas serão analisadas 

individualmente diretamente com os pesquisadores. 

Acreditamos que essas orientações sejam esclarecedoras para os pesquisadores no que 

se refere ao trâmite para autorização das pesquisas no âmbito da SESMA. 

 
Profa Dra Marília Brasil Xavier 

Coordenadora do Núcleo de Educação Permanente 

DGRTS/SESMA 
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ANEXO 1 

 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA PARA PESQUISA 

 

Declaramos ter ciência e concordar com o desenvolvimento da pesquisa, intitulado: 

[TÍTULO DO PROJETO], na(o) [nome da unidade assistencial], conforme projeto 

apresentado pelo(s) pesquisador(es) [nome dos pesquisador(es)], da instituição [nome da 

instituição]. Ressaltamos que, o mesmo, deve seguir os trâmites necessários, e 

complementares para a realização da pesquisa no âmbito da SESMA. 

Este termo parte necessária para encaminhamento do projeto para apreciação do 

Núcleo de Educação Permanente (NEP), onde será fornecida a carta de anuência. 

 

 

Belém, _______de ____________ de 202__. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Nome/Carimbo 

Cargo/função 
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ANEXO 2 

FORMULÁRIO PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE PESQUISA AO 

NEP/SESMA 

 

TITULO DO PROJETO DE PESQUISA: 

NOME DO AUTOR (AUTORES): 

ORIENTADOR (A) SE HOUVER: 

CONTATO DOS PESQUISADORES: telefone e e-mail 

NATUREZA DO PROJETO: 

(   ) Trabalho de Conclusão de Curso –TCC 

(    ) Dissertação de Mestrado 

(    ) Tese de doutorado 

(    ) Outros 

FONTE DE DADOS DO PROJETO (MARCAR COM UM “X”) 

 Projeto envolvendo seres humanos diretamente 

 

 Acesso à base de dados secundários de acesso restrito 

 

LOCAL DE PESQUISA: 

 

 

Belém, ___ de ______________ de 202__ 

 

 

____________________________________ 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

(Assinatura e Carimbo) 
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ANEXO 3 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAÇÃO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA PROJETOS DE PESQUISA 

 

1. Ofício encaminhando o processo ao Secretário Municipal de Saúde; 

2. Formulário para encaminhamento de Projeto de Pesquisa ao NEP/SESMA; 

3. Declaração de concordância para a realização da pesquisa, assinada pelo(a) 

responsável do estabelecimento de Saúde, ou gestor; 

4. Cópia do projeto de pesquisa (completo); 

5. Cópia da folha de rosto da plataforma Brasil, preenchida e devidamente  assinada e 

carimbada (se couber); 

6. Cópia da Declaração de aceite do orientador assinada e carimbada. 

 

OBS.1: No caso de pesquisa em banco de dados secundários dispensa-se a folha de rosto da 

Plataforma Brasil e acrescenta-se  o Termo de Compromisso com o Uso de Dados (TCUD). 

OBS.2: No caso de projetos de pesquisa que são extensão de outro projeto já aprovado no 

CEP, os pesquisadores devem anexar o parecer consubstanciado ao processo. 

OBS.3: No caso de projetos com elaboração/aplicação de produto para transferência de 

conhecimentos devem anexar uma declaração de concordância da instituição, assinada e 

carimbada por representante institucional para a aplicação do produto na rede SESMA.  

 

 

 

 

 

  


