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VI. INFORMAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

• Ética em Pesquisa: considerações em relação a um evento
Ethics in Research: considerations regarding an event

Geraldina Porto Witter1

 Cad. 23

A ética na profissão e na pesquisa em Psicologia é preocupação na área
muito antes de se formalizar no Brasil como instituto legalmente constituído,
compondo hoje um sistema que integra os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs),
locais ou institucionais, em sua entidade normativa que é o Conselho Nacional
de Ética em Pesquisa (Conep). O sistema praticamente se constituiu no Brasil
a partir de 1996. Embora tentativas anteriores tenham sido esboçadas elas não
tiveram êxito possivelmente por carência de um caldo cultural científico que
permitisse sua aceitação e expansão.

O sistema está em pleno desenvolvimento e passando por freqüentes
ajustes, aperfeiçoamentos e avaliações o que lhe dá maior respeitabilidade
científica. Sua existência é também um seguro para a ciência e para a população.

No dia 29 de maio de 2006 realizou-se em São Paulo o 4º Fórum dos
Comitês de Ética em Pesquisa do Estado de São Paulo, no Centro de
Convenções Rebouças. Durante o mesmo, muitos assuntos foram tratados,
mas os problemas centralizaram-se nos temas das mesas redondas. A primeira
discutiu o Fluxo da Pesquisa: do protocolo à primeira inclusão de paciente
(participante ou sujeito). Integrantes da mesa e demais presentes estão cientes
da demora entre entregar o projeto aos CEP’s e poder iniciar a coleta de dados,
mas estão todos convictos de que este tempo não pode ser reduzido sem
prejudicar a qualidade das avaliações feitas nos CEPs e no CONEP. Aperfeiçoar
a atuação dos CEPs, avaliá-los periodicamente e dar-lhes melhor capacitação
parece ser uma perspectiva positiva.

Um ponto crucial a gerar diversos atrasos é o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido, motivo freqüente de demora porque o mesmo precisa voltar
ao pesquisador para ser refeito por não proteger adequadamente o participante,
nem a instituição, nem o pesquisador. Este tema e suas implicações legais foi o
alvo de outra mesa redonda do evento. A legislação disponível prevê punições
legais para todas as violações da ética em pesquisa. Esta temática vem sendo

1 Contato: Rua Pedroso de Morais, 144/302 - Pinheiros - 05420-000 - São Paulo - SP. Tel.:
3032-1968. E-mail: gwitter@uol.com.br



100

discutida nos vários fóruns, mas é evidente a necessidade de melhor capacitação
dos pesquisadores para se contar com TCLE melhor elaborados. Uma certa
mesa tratou das células tronco e os desafios atuais na pesquisa clínica que tem
impedimentos legais, desafios éticos no planejamento, coleta de dados e
divulgação. Há muitos aspectos éticos a serem considerados na regulamentação
da pesquisa no setor.

Considerando o papel dos CEPs e sua atuação foi programada a
mesa Controle de Qualidade dos CEPs. É evidente a necessidade da referida
avaliação o que se espera comece a ocorrer de forma sistemática brevemente.
Há que se avaliar sua estrutura (recursos humanos, infra-estrutura física,
recursos financeiros); o processamento dos protocolos/projetos (competência
técnica, relatórios, aspectos humanísticos, interpessoais) e os resultados
(procedimentos, atualização em termos de ética em pesquisa, satisfação de
clientes/pesquisadores, patrocinadores e participantes da pesquisa). Considera-
se que o CEP deve estar fisicamente localizado em local visível e de fácil acesso
ao seu usuário, incluindo os sujeitos da pesquisa e a sociedade como um todo.
Os registros dos CEPs passaram a ter pedido de renovação a cada três anos e
isto só ocorrerá após a avaliação de cada caso. Vale destacar como um aspecto
relevante que deve estar integrado ao sistema com adesão ao SISNEP. Dos 477
reconhecidos atualmente apenas 209 estão no SISNEP e isto precisa ser
corrigido.

Os fóruns contribuem substantivamente para esclarecer problemas
e dúvidas, permitem verificar o desenvolvimento teórico-conceitual e do próprio
sistema regulador da qualidade ética das pesquisas realizadas no Brasil. Espera-
se que se assegure a continuidade dos mesmos, que os CEPs realizem, no
âmbito de sua ação, eventos similares e se integrem em ações conjuntas.

• IV International Conference on the Dialogical Self

William B .Gomes1

(M. C. r. nº 9)

Em 1992, os professores de psicologia Hubert J. M. Hermans e Harry J. G.
Kempen, e o professor de filosofia Rens J. P. van Loon, todos da Universidade
de Nijmegen - Holanda, publicaram o artigo The Dialogical Self: Beyond

1 Contato: Rua Gal. Couto de Magalhães, 1155/601 - 90540-131 - Porto Alegre - RS. Tel.: (51)
3343-9117.  E-mail: gomesw@ufrgs.br
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