
 

ANÁLISE DAS IMPLICAÇÕES ÉTICAS DA PESQUISA DA UNIVERSIDADE DE 
MARÍLIA, ENCOMENDADA PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, NO ÂMBITO DO 

GRUPO DE TRABALHO SOBRE A AVALIAÇÃO DA DEFICIÊNCIA  

 

Durante as atividades do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre o Modelo Único 

de Avaliação Biopsicossocial da Deficiência (GTI), criado pelo Decreto presidencial nº 

10.415/2020,  foi informada, pelos representantes do Ministério da Economia, a realização 

de um acordo de cooperação técnica com a Universidade de Marília com o objetivo de 

“comparar o resultado de dois métodos de caracterização da deficiência em requerentes do 

BPC à Pessoa com Deficiência: o IFBr-M, como instrumento a ser testado, e o instrumento 

atualmente adotado no BPC para fins de reconhecimento de direito, como padrão de 

referência”. 

Essa pesquisa foi objeto de muitas críticas por parte de especialistas e de 

organizações de pessoas com deficiência, principalmente pela ausência de respostas dos 

representantes do Ministério da Economia e da Universidade a seu respeito.  

Ciente do Parecer do Comitê de Ética da Unimar, no qual foi registrado que os 

resultados da pesquisa poderiam “ensejar as adequações necessárias para que o 

instrumento proposto pelo GTI seja aderente à realidade das políticas existentes” e 

“não represente custo orçamentário inadequado”, a Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência - Rede-In, que atua nacionalmente e congrega 16 organizações da 

sociedade civil, ao final nominadas, decidiu analisar algumas críticas de natureza ética. 

Há cinco regulamentos principais sobre Ética em Pesquisa no Brasil: Resolução 

446/2011 que dispõe sobre o funcionamento da CONEP; Resolução 466/2012 sobre ética 

em pesquisa com seres humanos; Resolução 510/2016 sobre Ética em Pesquisa em 

Ciências Humanas e Sociais; Resolução 580/2018 sobre pesquisas de interesses 

estratégicos para o SUS e Resolução 346/2006 sobre pesquisas multicêntricas. 

Consideradas essas Resoluções, impõe-se detalhar os motivos pelos quais a 

pesquisa da Unimar deveria ter sido submetida à Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) e não somente a um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) local. 

São quatro principais motivos: 

1. Novos dispositivos para saúde e procedimentos ainda não consagrados na 

literatura. 

Segundo a Resolução 446/2011, no art. 16, em seu inciso IV, são áreas temáticas em que 

os projetos de pesquisa devam se submeter à CONEP, dentre outras, aquelas sobre: 

alínea 4. equipamentos, insumos e dispositivos para a saúde, novos ou não registrados no 



país; 

alínea 5. novos procedimentos ainda não consagrados na literatura; 

Justificativa: A introdução de um Índice de Funcionalidade no país (IFBrM) aplicado a todas 

as políticas públicas que materializam direitos às pessoas com deficiência é tanto um 

dispositivo ou insumo para a saúde quanto um procedimento não consagrado na literatura. 

É um contingente de milhões de pessoas com deficiência a serem impactadas com o novo 

instrumento e que, portanto, qualquer pesquisa sobre o IFBrM como é a da Unimar que 

envolva seres humanos deve necessariamente ser submetida à CONEP, como foi a etapa 

de validação do IFBrM conduzida pela Universidade de Brasília (UnB) entre os anos de 

2016 e 2019. Caracterizar a deficiência pelo IFBrM é uma avaliação de uma condição de 

saúde, cuja compreensão alterou-se profundamente no debate científico nos últimos anos 

no campo da Saúde e também no das Ciências Humanas e Sociais. A mudança de 

paradigma epistemológico do modelo médico para o modelo biopsicossocial para 

compreensão e descrição da deficiência está em curso, com normativas que buscam 

materializá-la, como é o caso da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

da ONU de 2006 e o art. 2º da Lei Brasileira de Inclusão (LBI), Lei 13.146/2015. Portanto, 

a literatura é ainda escassa e todos os cuidados devem ser tomados. Além de ser usado 

para avaliação de uma condição de saúde para diversos direitos em várias políticas 

públicas, o IFBrM será usado em equipamentos públicos da própria rede de saúde, como 

nos Centros Especializados de Reabilitação (CERs) financiados pelo Ministério da Saúde, 

presentes em todos estados brasileiros e para concessão de órteses e próteses com 

recursos do FGTS. Portanto, um procedimento como este, com tamanho impacto para a 

vida das pessoas com deficiência, é amparado pelo que dispõe a Resolução 446/2011, no 

inciso IV do art. 16, como critérios caracterizadores de pesquisas em áreas temáticas a 

serem apreciadas pela CONEP. 

2. Riscos e danos do estudo da Unimar aos sujeitos de pesquisa 

No art. 3º da Resolução 466/2012, no item ‘Dos aspectos éticos da Pesquisa envolvendo 

Seres Humanos’, as pesquisas, em qualquer área do conhecimento envolvendo seres 

humanos, deverão observar as seguintes exigências: 

a) ser adequada aos princípios científicos que a justifiquem e com possibilidades concretas 

de responder a incertezas; 

b) estar fundamentada em fatos científicos, experimentação prévia e/ou pressupostos 

adequados à área específica da pesquisa; 

c) ser realizada somente quando o conhecimento que se pretende obter não possa ser 

obtido por outro meio; 

d) buscar sempre que prevaleçam os benefícios esperados sobre os riscos e/ou 

desconfortos previsíveis; 

 

Além disso, no art. 2º da Resolução 510/2016, há as seguintes definições de danos 

provocados por pesquisa envolvendo seres humanos. Danos estes que devem ser evitados 

em protocolos de pesquisa: 

VII - dano material: lesão que atinge o patrimônio do participante da pesquisa em virtude 



das características ou dos resultados do processo de pesquisa, impondo uma despesa 

pecuniária ou diminuindo suas receitas auferidas ou que poderiam ser auferidas; 

VIII - dano imaterial: lesão em direito ou bem da personalidade, tais como integridades física 

e psíquica, saúde, honra, imagem, e privacidade, ilicitamente produzida ao participante da 

pesquisa por características ou resultados do processo de pesquisa; 

Justificativa: A pesquisa da Unimar teve o objetivo de levantar subsídios para avaliar o 

impacto orçamentário pela introdução do IFBrM nas políticas públicas, ao fazer uma 

comparação dele com outro instrumento de avaliação da deficiência, utilizado para 

reconhecimento do direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), da Lei 8.742/1993. 

Neste sentido, enquanto um estudo envolvendo seres humanos, o protocolo de pesquisa 

da Unimar não se justifica em fundamentação baseada em fatos científicos ou pressupostos 

adequados à área da pesquisa (alíneas a e b, do inciso 2º do art. 3º, da Resolução 

466/2012), uma vez que o IFBrM acaba de ser validado pela UnB e sua aplicação no mundo 

real, que poderia gerar necessidades de aperfeiçoamentos, ainda não ocorreu. E nada no 

debate científico brasileiro ou internacional aponta-o como frágil ou inadequado na 

avaliação da deficiência, pelo contrário. Além de descumprir a alínea c, do inciso 2º do art. 

3º da mesma Resolução, que dispõe que uma pesquisa com seres humanos “deve ser 

realizada somente quando o conhecimento que se pretende obter não possa ser obtido por 

outro meio”. Isto é, a avaliação de impacto orçamentário pela introdução do IFBrM no 

cenário brasileiro poderia ser realizada por outros levantamentos administrativos, 

financeiros e análises que não envolvessem pesquisa com seres humanos. Todas essas 

considerações sensíveis deveriam estar presentes no protocolo elaborado pela Unimar, o 

que justifica uma submissão à CONEP para avaliação da pertinência da pesquisa com as 

respectivas implicações éticas. Além disso, por comparar dois instrumentos com o objetivo 

explícito de analisar qual deles é mais concessivo e qual é mais restritivo na concessão de 

direitos a um público vulnerável, o protocolo do estudo e seus resultados causam 

explicitamente danos materiais e imateriais aos sujeitos envolvidos, conforme art. 2º da 

Resolução 510/2016. Ainda, em uma compreensão similar à da alínea b do inciso 5, do art. 

5º, da Resolução 466/2012, que diz que uma pesquisa com seres humanos deve ocorrer 

no caso “de pesquisas experimentais da área da saúde, quando o benefício seja maior, ou, 

no mínimo, igual às alternativas já estabelecidas para a prevenção, o diagnóstico e o 

tratamento”, é possível argumentar por analogia que, no teste de um instrumento para 

caracterizar uma condição de saúde, com impacto para reconhecimento de direitos de uma 

população, a mesma lógica deveria ser aplicada: uma pesquisa envolvendo seres humanos 

para implantação de políticas deve ocorrer quando o benefício seja maior ou no mínimo 

igual às alternativas já estabelecidas. Neste caso, os benefícios do IFBrM são maiores do 

que os do outro instrumento comparado no estudo, o que faz com que a pesquisa da Unimar 

ameace preceitos éticos com potenciais danos aos sujeitos de pesquisa, justificando-se 

mais uma vez a submissão, antes de ter sido realizada a pesquisa, à CONEP para avaliar 

tais implicações e não a um CEP local da mesma instituição dos responsáveis pelo estudo. 

Como o relatório de pesquisa da Unimar sequer cita a Resolução 510/2016, que trata de 

ética em pesquisa na área de Ciências Humanas e Sociais, cujo art. 2º explicita os tipos de 

danos que uma pesquisa nessas áreas possa provocar, há dúvidas sobre se possíveis 

danos às pessoas com deficiência foram devidamente apreciados pela equipe de pesquisa.  



 

3. Pesquisa de abrangência nacional envolvendo públicos vulneráveis 

Em seu art. 4º, no inciso IV.6, a Resolução 466/2012 chama a atenção para os cuidados 

éticos na pesquisa envolvendo seres humanos de alguns públicos específicos que possam 

estar em situação de substancial diminuição de sua capacidade de decisão. 

IV.6 - Nos casos de restrição da liberdade ou do esclarecimento necessários para o 

adequado consentimento, deve-se, também, observar: a) em pesquisas cujos convidados 

sejam crianças, adolescentes, pessoas com transtorno ou doença mental ou em situação 

de substancial diminuição em sua capacidade de decisão, deverá haver justificativa clara 

de sua escolha, especificada no protocolo e aprovada pelo CEP, e pela CONEP, quando 

pertinente. 

Justificativa: Por essa população mencionada ser o público característico de pleiteantes do 

BPC, reunindo os principais sujeitos de pesquisa envolvidos na pesquisa da Unimar, o 

protocolo de pesquisa por mais esse motivo deveria ser submetido à CONEP. O teor do 

próprio inciso chama a atenção para a submissão à CONEP quando pertinente, pelas 

implicações envolvidas e para uma análise de instância superior de controle em ética em 

pesquisa para os respectivos protocolos com esses sujeitos. Além disso, o fato de ser uma 

pesquisa cuja coleta de dados ocorreu em todo o território nacional, mas o protocolo de 

pesquisa fora submetido a um único CEP local, ficaram prejudicadas as condições objetivas 

para realização de acompanhamento das etapas de pesquisa pelos CEPs regionais, onde 

a coleta ocorreu, conforme prevê a Resolução 346/2006 sobre pesquisas multicêntricas. A 

rigor, a pesquisa da Unimar não é multicêntrica, por ter apenas um centro de 

pesquisadores, mas ela tem abrangência nacional na coleta de dados em todas as regiões 

do país. Se fosse submetida à CONEP, ela comunicaria aos CEPs regionais para o 

acompanhamento da fase de coleta de dados, sobretudo, por ser público vulnerável. Por 

se tratar de público vulnerável, em relação ao qual a própria Resolução chama a atenção 

para os cuidados particulares necessários, seria mais adequado o acompanhamento pelos 

CEPs regionais na localidade da coleta de dados para evitar quaisquer riscos e danos às 

pessoas com deficiência, crianças e adolescentes envolvidos, ou ainda àqueles com 

comprometimento em sua capacidade de decisão em função da deficiência ou idade. Estes 

casos mencionados sobre esse público parecem sugerir exigências singulares de proteção 

de danos e riscos, em que o acompanhamento em cada localidade em que a coleta ocorreu 

seria fundamental para uma proteção dos princípios da dignidade, não maleficência e 

justiça que regem a pesquisa envolvendo seres humanos.  

4. Pesquisas de interesse estratégico para o SUS 

A Resolução 580/2018 define assim pesquisas de interesse estratégico para o SUS em seu 

item XI: 

“protocolos que contribuam para a saúde pública, a justiça, a redução das desigualdades 

sociais e das dependências tecnológicas, bem como, emergências em saúde pública, 

encaminhados à apreciação da CONEP mediante solicitação da Secretaria de Ciência 

Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS)”.  



Justificativa: Uma das últimas resoluções de pesquisa do sistema brasileiro, a Resolução 

580/2018 traz na regulamentação, dentre outros objetivos, os respectivos cuidados éticos 

exigidos em protocolos de estudos envolvendo seres humanos, com temáticas 

consideradas estratégicas para o SUS e que estão em total acordo com os objetivos de 

utilização do IFBrM nas políticas públicas brasileiras para as pessoas com deficiência. O 

IFBrM caracterizará uma condição de saúde, a deficiência, em uma perspectiva 

biopsicossocial, conforme o art. 2º da LBI, para que as pessoas possam ter seu 

reconhecimento ao direito em diversas áreas, como previdência, assistência social, saúde 

(incluindo reabilitação e acesso a órteses e próteses), filas prioritárias, mobilidade, isenções 

tributárias, acesso à educação, ensino superior, mercado de trabalho, cultura, cotas em 

concursos públicos, horário reduzido, dentre várias outros, contribuindo para a justiça e 

para a redução das desigualdades sociais. No capítulo III da Resolução 580/2018, é 

explícito que as pesquisas consideradas de interesse estratégico para o SUS serão 

encaminhadas para apreciação inicial na CONEP e poderão ter tramitação em caráter 

especial e de urgência. Ainda, disciplina assim a Resolução no parágrafo 1º: 

§2º Tramitarão em caráter de urgência os protocolos de pesquisa que respondam a 

emergências em saúde pública e/ou subsidiar a implementação de políticas, ações, 

programas e serviços de saúde, de modo a responder tempestivamente a questões de 

interesse público na área da saúde. 

Portanto, caso a equipe de pesquisadores da Unimar tenha optado por submeter o 

protocolo de pesquisa ao CEP da própria Universidade, justificando-se pelo tempo exíguo 

para realização da pesquisa em cumprimento aos prazos do plano de trabalho do GTI do 

Decreto 10.415 de 2020, a opção de submetê-lo à CONEP no âmbito das proteções e 

tramitações, enquanto assunto estratégico no âmbito do SUS,  resultaria mais adequada, 

pela celeridade da apreciação, além daquelas garantias de apreciações éticas do projeto 

citadas anteriormente que protegeriam as pessoas com deficiência contra eventuais 

quaisquer riscos e danos que parecem ser evidentes com os resultados divulgados.  

 

 

REDE BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – REDE-IN* 

 

Compõem a Rede-In: Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down – FBASD; 

Instituto Rodrigo Mendes; Associação Nacional de Membros(as) do Ministério Público em Defesa 

das Pessoas com Deficiência e Idosos – AMPID; Escola de Gente - Comunicação em Inclusão; 

Instituto Jô Clemente – IJC; Rede Brasileira do Movimento de Vida Independente – Rede MVI; 

Coletivo Brasileiro de Pesquisadores e Pesquisadoras dos Estudos da Deficiência – MANGATA; 

Associação Brasileira por Ação pelos Direitos das Pessoas com Autismo – ABRAÇA; Associação 

de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade 

– APABB; Mais Diferenças – Educação e Cultura Inclusivas; Visibilidade Cegos Brasil; Instituto JNG; 

Associação Nacional de Emprego Apoiado – ANEA; Coletivo Feminista Helen Keller; AME-SP; 

Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME-SP; Amankay Instituto de Estudos e 

Pesquisas; Vidas Negras com Deficiência Importam – VNDI; Movimento Brasileiro de Mulheres 

Cegas e Com Baixa Visão - MBMC e Izabel Maior.  



 

Apoio institucional: Instituto Alana 

 

 


