
PESQUISAS QUE ENVOLVAM PACIENTES OU PRONTUÁRIOS 

DO HCFMUP E CADÁVERES 

FORMULÁRIOS DA CAPPESQ 
Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do HC FMUSP 

 
 
 

1. Termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) ou Termo de 

Assentimento 

2. Termo para uso de dados do registro eletrônico de saúde 

Disponíveis no site: 
http://www.hc.fm.usp.br/ 

 
Pesquisa 

 
Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa - CAPPesq 

 
 

3. Cadastro on-line da pesquisa (Sistema de Gestão de Pesquisa) 
 

Disponível no sistema: 
https://sgpcappesq.hc.fm.usp.br/ 

 
 
 

4. Folha de Rosto da Plataforma Brasil 
 

Disponível no site: 
http://plataformabrasil.saude.gov.br/ 

 
 

Observações sobre o Sistema de Gestão de Projetos CAPPesq (SGP) 

https://sgpcappesq.hc.fm.usp.br/ 
 

Este cadastro é um resumo das informações já detalhadas no projeto de 

pesquisa. 

 

➢ Os pesquisadores deverão ter o e-mail corporativo (hc.fm.usp.br) 

➢ O cadastro da pesquisa e o acesso ao SGP serão através do e-mail e senha 

pessoal do pesquisador responsável 

➢ Anexar ao SGP o projeto de pesquisa no campo "PROJETO DETALHADO”, a 

Folha de Rosto da Plataforma Brasil (assinada pelo Pesquisador Responsável) 

no campo “FOLHA DE ROSTO” e os demais documentos exigidos pela 

CAPPesq nos campos indicados. 

http://www.hc.fm.usp.br/images/pdf/dc/cappesq/Termo%20para%20Uso%20de%20Dados%20do%20Registro%20Eletronico%20de%20Saude.docx
http://www.hc.fm.usp.br/
http://www.hc.fm.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=243:comissao-de-etica-para-analise-de-projetos-de-pesquisa-do-hcfmusp&catid=23:internas
https://sgpcappesq.hc.fm.usp.br/
http://plataformabrasil.saude.gov.br/
https://sgpcappesq.hc.fm.usp.br/
http://hc.fm.usp.br/


➢ Anexar os demais documentos exigidos pela Comissão Científica do 

DOT/FMUSP, disponíveis neste site (Checklist do projeto de pesquisa, Cadastro 

de Pesquisadores, Declaração do Chefe de Disciplina, Declaração do Chefe de 

Grupo, Declaração dos Responsáveis dos Serviços do IOT e Formulário Protocolo 

IOT assinado por todos os participantes da pesquisa) no campo "DOCUMENTOS 

DO DEPARTAMENTO” 

 

ATENÇÃO:: 

O projeto e todos os documentos inseridos na Plataforma Brasil e no SGP, 

devem permitir o uso dos recursos “copiar” e “colar” em qualquer palavra 

ou trecho do texto. Os documentos podem ser submetidos em PDF que 

permitam o recurso acima mencionado, ou no formato WORD. Os 

documentos anexados que  não estejam de acordo com a orientação acima 

serão recusados. 


