




1. Acesse a URL – http://www.saude.gov.br/plataformabrasil;  

2. Se usuário novo, acessar o link <Cadastre-se> e seguir o trâmite de Cadastro de Usuário (consultar manual na Central de 

Suporte);  

3. Se já for cadastrado, insira <E-mail> e <Senha> e clique em <Login>;  

  

 

COMO ACESSAR A ABA PESQUISADOR?  

 

MANUAL DA 

PLATAFORMA: 

Encontrará o passo a 

passo, para a utilização 

da Plataforma. 

Esqueceu a senha? O 

sistema enviará nova 

senha para o e-mail 

cadastrado. Obs.: 

Digite a senha 

recebida por e-mail, 

evite copiar e colar. 



 
4. O sistema entra automaticamente na aba Pesquisador:  
 

Cadastrar um novo 

projeto a plataforma. 

LISTA DE 

PROJETOS 

DE 

PESQUISA: 

Se encontra 

os projetos 

submetidos 

pelo 

pesquisador. 

Cadastrar projetos 

anterior a plataforma. 

Ao clicar na 

LUPA, terá 

acesso aos 

dados e 

documentos 

do projeto. 



SUBMISSÃO DE PROJETO 

Etapa 1 - Informações Preliminares 

 

Equipe de pesquisa: é um dado 

informativo. A Equipe de Pesquisa 

não poderá finalizar o 

preenchimento do projeto.  

Assistente de pesquisa: o 

sistema replicará o projeto aos 

assistentes aqui inseridos que 

poderão finalizar o preenchimento 

do projeto de pesquisa.  

Instituição Proponente: irá indicar 

a qual a pessoa jurídica 

responsável pela pesquisa ( IES, 

Clínica, Hospital, Escola, etc...).  



SUBMISSÃO DE PROJETO 

Etapa 1 - Informações Preliminares 

 

Estudo Internacional: Indicar 

se a pesquisa possui verba, 

ou vínculo com outro país.  

Ao clicar neste ícone, passará 

para a próxima etapa e as 

informações serão salvas 

automaticamente.  



Etapa 2 - Área de Estudo 

 

Na 2ª Etapa: O pesquisador irá indicar 

qual a temática do seu projeto . 



Cont. Etapa 2 - Área de Estudo 
 

O Título Público poderá ser disponibilizado em 

consultas públicas para referenciar seu Projeto 

de Pesquisa depois de receber parecer de 

aprovado.  

O Título Principal não será disponibilizado ao 

público em geral por poder conter informação 

confidencial relativa ao Projeto de Pesquisa.  



Esses campos só serão habilitados para 

pesquisas da Grande Área 4. Ciências da 

Saúde – Propósito principal do Estudo (OMS) – 

Clínico.   

Etapa 3 - Desenho de Estudo/Apoio Financeiro 



Cont. Etapa 3 - Desenho de Estudo/Apoio Financeiro 

 Os campos abaixo serão habilitados, caso a opção “Intervenção/Experimental” seja selecionada no campo *Desenho do 

Estudo:  



Cont. Etapa 3 - Desenho de Estudo/Apoio Financeiro 

O conceito de Desenho de estudo envolve a identificação do tipo de abordagem metodológica que se 

utiliza para responder a uma determinada questão, implicando, assim, a definição de certas 

características básicas do estudo, como: a população e a amostra estudadas; a unidade de análise; a 

existência ou não de intervenção direta sobre a exposição; a existência e tipo de seguimento dos 

indivíduos, entre outras.  

Ao clicar em <Adicionar Financiamento>, 

surgirá a tela:  

Caso a Instituição Principal ou Secundária não 

seja encontrada no sistema será preciso solicitar o 

cadastro na Plataforma Brasil. (Vide Manual de 

Cadastro de Instituição).  

Ao clicar em Adicionar Palavra-chave 

surgirá a tela:  



Etapa 4 - Detalhamento do Estudo  

Obs.: Questões relacionadas à metodologia ou conceitos devem ser 

sanadas com o Comitê de Ética, professor orientador ou com o 

CEP/UCB: 3356-9784; Bloco: L; Sala: 02; CONEP: conep@saude.gov.br  

 

(*) Campos de Preenchimento 

obrigatório. 



Cont. Etapa 4 - Detalhamento do Estudo  

Ao clicar em <Adicionar País>, surgirá a tela abaixo. É obrigatório informar o nº de 

participantes de pesquisa recrutados em cada país. Em pesquisas qualitativas é 

utilizado o número 0.  

Desfecho Primário:  

É a variável mais importante e relevante do estudo (normalmente 

uma variável de eficácia, bem como segurança de uso e 

tolerabilidade); Só pode haver uma; deve ser definida antes do 

início do estudo; está atrelada ao objetivo principal da pesquisa.  

Desfecho secundário:  

São variáveis não tão importantes, relacionadas ao objetivo 

primário. Por exemplo, se o estudo está testando uma droga na 

Fase III ele provavelmente vai utilizar a eficácia como desfecho 

primário, pois a fase III existe justamente para se testar essa 

eficácia. O desfecho secundário, nesse caso, será algum outro 

fator relativo a essa eficácia.  



Etapa 5 - Outras Informações 

 



Cont. Etapa 5 - Outras Informações 

INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE: aquela na 

qual haverá o desenvolvimento de alguma etapa 

da pesquisa (CARTA Nº 0212/CONEP/CNS).  



Cont. Etapa 5 - Outras Informações 

Passo1:  

É necessário imprimir a Folha de Rosto para que 

seja assinada pelo:  

- Pesquisador Principal;  

-Responsável pela Instituição Proponente;  

-Responsável pelo Financiamento, quando o 

<Tipo> informado for “Institucional Principal”.  

Passo 2: Digitalize a Folha de Rosto assinada e 

clique em <Anexar Folha de Rosto>.  

Iremos explicar esses documentos ao 

termino da apresentação da Plataforma. 



Etapa 6 - Finalizar 

Após a leitura dos 
termos, selecione o 
campo <Aceitar termos 
acima>  

Clique aqui para 
<Enviar Projeto ao 
CEP>.  



Visualização do Pesquisador após envio do Projeto ao CEP  
 
 • Após o envio do projeto ao CEP, o Pesquisador Responsável e os Assistentes de Pesquisa (informados no estudo) 

podem acompanhar a <Situação do Projeto> através da Plataforma Brasil.  

Utilize os filtros de busca para 

auxílio na localização do 

projeto.  



Atenção: 

•  O Ministério da Saúde disponibiliza o sistema: 

• Plataforma Brasil – Treina: 
• http://189.28.128.37/plataformabrasil-treina/login.jsf 

 

• Nele os interessados podem acessar o sistema 

(Plataforma Brasil Treina) e simular uma submissão de 

um projeto ao sistema. 

• Os dados colocados não serão válidos e nem 

analisados, serve somente para preparo ao uso da 

Plataforma Oficial. 

http://189.28.128.37/plataformabrasil-treina/login.jsf
http://189.28.128.37/plataformabrasil-treina/login.jsf
http://189.28.128.37/plataformabrasil-treina/login.jsf
http://189.28.128.37/plataformabrasil-treina/login.jsf


• Plataforma Brasil: 
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf 

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf

