
Fluxo para realização de pesquisas no âmbito da
Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco

Sim

O projeto deverá detalhar os objetivos, os
fundamentos teóricos, hipóteses ou
problemas de pesquisa, os procedimentos e
etapas metodológicas, incluindo o
questionário, quando aplicável, a definição
do plano amostral, e os locais solicitados
(Unidades de Saúde, outros Setor ou
Serviços). Dispor de cronograma atualizado.

Realização de Projetos
de Pesquisa na SMS

Etapa 1: Solicitar a apreciação do Projeto
ao Setor de Educação em Saúde, da
Secretaria Municipal de Saúde de Pato
Branco – SMSPB, para anuência
institucional.

Encaminhar o Formulário de Pesquisa da
SMS, o Projeto de Pesquisa, o Termo de
Anuência Institucional editado, o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no
E-mail do Setor de Educação em Saúde, na
segunda ou quarta semana de cada mês.

Etapa 2: O Termo de Anuência
Institucional da SMSPB estará
disponível ao pesquisador,
devidamente assinado e
carimbado pelo Chefe da
Divisão de Atenção à Saúde.

Análise
favorável à
anunência?

a) O Setor de Educação em Saúde analisará a pertinência
e a viabilidade do Projeto, emitindo suas considerações
no prazo de 15 dias;
b) As considerações e/ou as dúvidas frente à pesquisa
serão encaminhadas no e-mail do pesquisador.
Eventualmente poderá ser solicitado o agendamento de
reunião com os pesquisadores;
c) Os projetos que sofrerem alterações, após as
considerações do Setor, deverão ser reencaminhados
para nova apreciação;
d) Nesta etapa, os pesquisadores serão comunicados no
prazo de 10 dias quanto ao parecer do Setor, podendo ser
favorável ou desfavorável à anuência institucional.

O Setor comunicará o pesquisador via e-mail,
pactuando dia e horário para retirada da
documentação. A documentação será disponibilizada
exclusivamente aos envolvidos na pesquisa
(pesquisador, orientador e/ou co-orientador).



Sim

Setor de Educação em Saúde:

Sede: Rua Xavantes, 411, Centro. CEP: 85501-220 / Prédio da Vigilância Sanitária.

Email: epsaude@patobranco.pr.gov.br
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Ao final da pesquisa, os
pesquisadores deverão enviar a
versão final digital, para registro
histórico do Setor de Educação

em Saúde.

Etapa 3: Mediante documentação
comprobatória apresentada pelo
pesquisador, o Setor realizará o
primeiro contato com o serviço ou
com profissional responsável pela
guarda das informações necessárias à
pesquisa.

O pesquisador será comunicado por e-
mail, quanto ao cumprimento desta etapa,
com a autorização para iniciar a pesquisa.

Etapa 4: O pesquisador poderá entrar
em contato com serviço e/ou
profissional responsável, a fim de
apresentar o projeto e agendar a
coleta de dados/aplicação da pesquisa.

O pesquisador ao apresentar-se ao
Serviço onde realizará a coleta de
dados/aplicação da pesquisa deverá
estar de posse do Termo de Anuência
da SMS, do Parecer do CEP e sua
documentação pessoal.

Projeto com
aprovação no Comitê
de Ética em Pesquisa

– CEP e na
Plataforma Brasil?

O pesquisador deverá encaminhar uma
cópia do termo de autorização da
pesquisa do CEP e o e código de
aprovação da Plataforma Brasil, no
email do Setor de Educação em Saúde.

Não

Projeto de pesquisa arquivado.
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