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Para que serve o Sistema CEP/CONEP?

Proteger o participante de pesquisa (danos e direitos).

Assegurar que a pesquisa seja realizada de acordo com 

princípios éticos.



1988 1996 1997 1999 2000 2004 2005 2007 2008 2011 2012 2013

Res. CNS 01/88: 
Normas de 

pesquisa em saúde 
(revogada)

Res. CNS 196/96:
Pesquisas envolvendo 

seres humanos 
(revogada)

Res. CNS 240/97:
Definição de 

representante dos 
usuários

Res. CNS 251/97:
Novos fármacos, 

medicamentos, vacinas e 
testes diagnósticos

Res. CNS 292/99:
Cooperação 
estrangeira

Res. CNS 301/2000:
Manifesto contrário a 

modificação da 
Declaração de Helsinki

(revogada)

Res. CNS 303/2000:
Reprodução 

humana
(revogada)

Res. CNS 304/2000:
População indígena

Res. CNS 340/04:
Genética humana

Res. CNS 347/05:
Armazenamento de 
materiais biológicos 

(revogada)

Res. CNS 370/07:
Registro e 

credenciamento 
de CEP

Res. CNS 404/08:
Manifesto contrário a 

modificação da 
Declaração de Helsinki 

(revogada)

Res. CNS 441/11:
Biobancos e 

biorrepositórios 

Res. CNS 446/11:
Composição da 

CONEP

Res. CNS 466/12:
Pesquisa 

envolvendo seres 
humanos

Norma Operacional 
001/2013

Res. CNS 346/05:
Projetos 

multicêntricos

Percurso



2015 2016 ...

Res. CNS 510/16: 
Normas aplicáveis 

a pesquisas em 
Ciências Humanas 

e Sociais

Res. CNS 506/16:
Acreditação de Comitês 

de Ética em Pesquisa

Res. CNS ...:
Pesquisas de interesse 
estratégico para o SUS 

Manual de 
Orientação –
Pendências 
Frequentes

Percurso

PLS 200/2015



13/06/1988 10/10/1996 12/12/2012

Resolução CNS n°
01 de 1988

Resolução CNS n°
196 de 1996

Resolução CNS n°
466 de 2012

CEP CONEP Sistema CEP/CONEP

“Art. 83— Em toda instituição 
de saúde credenciada pelo 
Conselho Nacional de Saúde na 
qual se realize pesquisa deverá 
existir: 1.  COMITÊ DE ÉTICA 
caso se realize pesquisas em 
seres humanos;”

“X. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
X.1 - O Grupo Executivo de 

Trabalho -GE, constituído através 
da Resolução CNS 170/95, 
assumirá as atribuições da CONEP 
até a sua constituição, 
responsabilizando-se por: a) 
tomar as medidas necessárias ao 
processo de criação da 
CONEP/MS; “

“VII - DO SISTEMA CEP/CONEP:
É integrado pela Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa -
CONEP/CNS/MS do Conselho 
Nacional de Saúde e pelos Comitês 
de Ética em Pesquisa - CEP -
compondo um sistema que utiliza 
mecanismos, ferramentas e 
instrumentos próprios de inter-
relação, num trabalho cooperativo 
que visa, especialmente, à proteção 
dos participantes de pesquisa do 
Brasil, de forma coordenada e 
descentralizada por meio de um 
processo de acreditação.”

Percurso



CEP (>800)

CONEP

Fonte: http://blogmadeinbrazil.com/wp-content/uploads/2011/05/bigstock-map-flag-Brazil-33629231.jpg

Composição do Sistema CEP/CONEP



Fonte: Sistema Plataforma 

Brasil – Julho /2017

CEP´s por unidade federativa e macrorregião

AM-14
PA-18

MT-12

MS-6

GO- 20

DF-20

SC-36

PR-49

SP-196

MG-85

RJ-65

ES-14

BA-46

MA-6

PI-12

CE- 34
RN-6
PB-17

RS-59

AL-5AC-3 TO-8

PE-27

SE-4

Norte - 60

Centro- Oeste - 58

Nordeste - 157

Sul - 144

CONEP

RO-10

RR-4

AP-3

Sudeste - 360





➢ Criada pela Resolução CNS 196/96 como uma instância colegiada, de natureza 

consultiva, educativa e formuladora de diretrizes e estratégias no âmbito do Conselho 

Nacional de Saúde. Deve ser independente de influências corporativas e 

institucionais. 

➢ Composição multi e transdiciplinar, contando com representantes da comunidade 

científica, conselheiros do segmento de trabalhadores e de representantes de 

usuários.

➢ O funcionamento/gestão da CONEP é de responsabilidade compartilhada entre o CNS e 

a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (Resolução CNS 446/11). 

Missão

“Elaborar e atualizar as diretrizes e normas para a 

proteção dos participantes de pesquisa e coordenar a 

rede de Comitês de Ética em Pesquisa das Instituições”



CEP

Função 
Consultiva

Função Educativa

Função 
Deliberativa

CONEP

Função 
Consultiva

Função 
Educativa

Função 
Deliberativa

Função 
Normativa

Registro e 
Fiscalização 

dos CEP

Atribuições no Sistema CEP/Conep



Submissão

Aceite

Parecer 

Aprovado

Pendente Resposta Parecer final

Não 
aprovado

Recurso Aprovado

Não aprovado
Retirado

30 
dias

30 
dias

30 
dias

10 dias

30 dias

Recurso à 
CONEP

30 dias

Prazos do CEP

30 
dias



Submissão

Aceite

Parecer

Aprovado

Pendente Resposta Parecer final

Não 
aprovado

Recurso Parecer final

Retirado

Aprovado 
com 

Recomenda
ção ao CEP

15 dias

60 dias

30 
dias

45 
dias

30 
dias

45 
dias

Prazos da CONEP



ÁREAS TEMÁTICAS DE APRECIAÇÃO DA CONEP 

✓ Cabe ao CEP verificar se a Área Temática 
selecionada pelo pesquisador está adequada -

Carta Circular nº 172 de 2017



Temáticas de análise pela CONEP (Res. CNS n º 466 de 

2012, item IX.4)

[...continua]



1. Genética Humana, quando o projeto envolver: 

1.1. envio para o exterior de material genético ou qualquer material biológico 

humano para obtenção de material genético, salvo nos casos em que houver cooperação 

com o Governo Brasileiro; 

1.2. armazenamento de material biológico ou dados genéticos humanos no 

exterior e no País, quando de forma conveniada com instituições estrangeiras ou em 

instituições comerciais; 

1.3. alterações da estrutura genética de células humanas para utilização in vivo; 

1.4. pesquisas na área da genética da reprodução humana (reprogenética); 

Esclarecimento: estudos que envolvam tecnologias de reprodução (reprodução 

assistida) e engenharia genética.



1.5. pesquisas em genética do comportamento; 

Esclarecimento: estudos com o objetivo de estabelecer possíveis relações entre 

características genéticas do participante e influências sobre o comportamento humano.

1.6. pesquisas nas quais esteja prevista a dissociação irreversível dos dados dos 

participantes de pesquisa; 

Esclarecimento: estudos genéticos que envolverem coleta de amostras biológicas 

ou dados que inicialmente têm identificadores pessoais do participante, e que ao longo 

do estudo serão irreversivelmente dissociados



2. Reprodução Humana: pesquisas que se ocupam com o funcionamento do aparelho 

reprodutor, procriação e fatores que afetam a saúde reprodutiva de humanos, sendo que 

nessas pesquisas serão considerados “participantes da pesquisa” todos os que forem 

afetados pelos procedimentos delas. Caberá análise da CONEP quando o projeto envolver:

2.1. reprodução assistida;

2.2. manipulação de gametas, pré-embriões, embriões e feto; e

2.3. medicina fetal, quando envolver procedimentos invasivos;

3. Equipamentos e dispositivos terapêuticos, novos ou não registrados no País;

4. Novos procedimentos terapêuticos invasivos; 

5. Estudos com populações indígenas; 



6. Projetos de pesquisa que envolvam organismos geneticamente modificados (OGM), 

células-tronco embrionárias e organismos que representem alto risco coletivo, incluindo 

organismos relacionados a eles, nos âmbitos de: experimentação, construção, cultivo, 

manipulação, transporte, transferência, importação, exportação, armazenamento, 

liberação no meio ambiente e descarte; 

7. Protocolos de constituição e funcionamento de Biobancos para fins de pesquisa; 

Esclarecimento: não tramitam ainda na Plataforma Brasil. 

8. Pesquisas com coordenação e/ou patrocínio originados fora do Brasil, excetuadas 

aquelas com copatrocínio do Governo Brasileiro; e

Esclarecimento: a exceção deve ser considerada quando houver anuência oficial 

emitida pelo gestor federal de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde.



9. Projetos que, a critério do CEP e devidamente justificados, sejam julgados 

merecedores de análise pela CONEP. 



Fonte: Plataforma Brasil

Tempo médio de tramitação (dias) na Conep



Resolução CNS n º 292 
de 2000

• Dispõe sobre “pesquisas coordenadas do exterior ou com 
participação estrangeira e pesquisas que envolvam 
remessa de material biológico para o exterior” 

Pesquisas com coordenação e/ou patrocínio originados 
fora do Brasil, excetuadas aquelas com copatrocínio do 

Governo Brasileiro (Alteração trazida pela Resolução CNS 
nº 466 de 2012, item IX.8)

Resolução CNS nº 304  
de 2000

• Normas para pesquisas envolvendo população indígena 

Ressalta-se que a exigência relativa a Funai se dá apenas 
em  pesquisas  que preveem entrada em terra indígena 

Resolução CNS nº 340   
de 2004

• Diretrizes para análise ética e tramitação dos projetos de 
pesquisa da área temática Genética Humana

Carta Circular nº 041/2015 - O pesquisador poderá 
descrever os genes estudados de forma agrupada 

segundo funcionalidade ou efeito

Normativas éticas vigentes



Resolução CNS n º 346 
de 2005

• Dispõe sobre a tramitação de projetos de pesquisa 
multicêntricos no Sistema CEP/Conep

Resolução CNS nº 441  
de 2011

• Diretrizes para análise ética de projetos de pesquisas que 
envolvam armazenamento de material biológico humano 
ou uso de material armazenado em pesquisas anteriores

Resolução CNS nº 466   
de 2012

• Principal diretriz regulamentadora de 
pesquisas envolvendo seres humanos

Normativas éticas vigentes



Norma Operacional MS 
nº 001 de 2013 

• Dispõe sobre a organização e o funcionamento do 
Sistema CEP/CONEP e sobre os procedimentos para 
submissão, avaliação e acompanhamento da pesquisa e 
de desenvolvimento envolvendo seres humanos no Brasil

Resolução CNS nº 510  
de 2016

• Normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e 
Sociais

Resolução CNS nº 506   
de 2016

• Processo de acreditação de comitês de ética em 
Pesquisa (CEP) que compõem o Sistema CEP/Conep

Normativas éticas vigentes



Eticidade da 
pesquisa

Respeitar a 
dignidade e 
autonomia 

Ponderar  
riscos e 

benefícios

Evitar danos 
previsíveis

Ter 
relevância 

social

Ser justa e 
equitativa

Não ser 
fútil

Respeitar os 
direitos dos 

participantes

Baseado na Resolução CNS Nº 466/12



Ações pertinentes ao Comitê de Ética em Pesquisa

Checagem documental

Análise do protocolo de pesquisa

Emissão de Parecer Consubstanciado



CHECAGEM DOCUMENTAL

✓ Folha de rosto: campos preenchidos e assinados;
✓ Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ( TCLE) ou

justificativa para dispensa; 
✓ Projeto detalhado;
✓ Documentação emitida em língua estrangeira: deve estar 

acompanhada de sua versão traduzida para o português;
✓ Os documentos devem permitir o uso dos recursos “copiar e 

colar”

Itens mínimos obrigatórios para 
Protocolos Iniciais



CHECAGEM DOCUMENTAL

✓ Carta resposta com as pendências elencadas de forma 

ordenada, conforme parecer consubstanciado anterior;

✓ Documentos que tenham sido alterados para atender 

pendências devem conter as alterações destacadas;

✓ Todos os documentos devem permitir o recurso “copiar e 

colar”.

Itens mínimos obrigatórios para 
Respostas ou Recursos



CHECAGEM DOCUMENTAL

✓ Justificativa que motivou a apresentação de Emenda;
✓ Documentos devem conter as alterações solicitadas na 

Emenda destacadas ou deve ser apresentado documento com 
o resumo das alterações solicitadas

Itens mínimos obrigatórios para 
Emendas

Emenda é toda proposta de modificação ao projeto original, apresentada com a 
justificativa que a motivou. As emendas devem ser apresentadas ao CEP de forma 

clara e sucinta, identificando a parte do protocolo a ser modificado e suas 
justificativas. A emenda será analisada pelas instâncias de sua aprovação final (CEP 

e/ou CONEP).



ANÁLISE DE PROTOCOLOS DE PESQUISA

o Folha de rosto; 
o Declarações pertinentes (anuências); 
o Garantia de retorno dos benefícios resultantes (quando houver) 

aos participantes da pesquisa, seja em termos de retorno social, 
acesso aos procedimentos, produtos ou agentes da pesquisa;

o Orçamento financeiro;
o Cronograma com compromisso explícito do pesquisador de que a 

pesquisa somente será iniciada a partir da aprovação pelo 
Sistema CEP-CONEP;  [continua]

Itens mínimos a observar:

(Norma Operacional MS Nº 001 DE 2013, item 3)



ANÁLISE DE PROTOCOLOS DE PESQUISA

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), incluindo 
informações sobre as circunstâncias sob as quais o 
consentimento será obtido, sobre o responsável por obtê-lo e a 
natureza da informação a ser fornecida aos participantes da 
pesquisa, ou a dispensa do TCLE deve ser justificadamente 
solicitada pelo pesquisador responsável ao Sistema CEP/CONEP, 
para apreciação;

o Demonstrativo da existência de infraestrutura necessária e apta 
ao desenvolvimento da pesquisa e para atender eventuais 
problemas dela resultantes; 

o Outros documentos que se fizerem necessários, de acordo com a 
especificidade da pesquisa; 

o Projeto de pesquisa original na íntegra. 



ANÁLISE DE PROTOCOLOS DE PESQUISA

o Projeto de pesquisa original na íntegra:

- Tema e Objeto da pesquisa;

- Relevância social; 

- Objetivos; 

- Local de realização da pesquisa e População a ser estudada; 

- Garantias éticas aos participantes de pesquisa;

- Método a ser utilizado;

- Cronograma e Orçamento

- Critérios de inclusão/exclusão

- Riscos e benefícios

- Resultados (divulgação)



➢ Tem como função apresentar de forma clara, 
objetiva e detalhada, a decisão do colegiado, sobre o 
protocolo. 

(Resolução CNS nº 466 de 2012, item X.1.1).

Este documento deverá ser:

• Autoexplicativo

• Formal 

• Impessoal

• Padronizado

PARECER CONSUBSTANCIADO



Estrutura padrão de todos os Pareceres Consubstanciados:

• Dados do Projeto de Pesquisa:

Este campo  é  gerado pela Plataforma Brasil.

• Apresentação do Projeto:
Este campo deverá conter os itens Introdução, Hipótese, Metodologia,

Critérios de inclusão e exclusão.

O texto destes itens pode ser recuperado do 
documento  gerado pela Plataforma Brasil com as 

Informações Básicas da Pesquisa.

PARECER CONSUBSTANCIADO



• Objetivos  da Pesquisa;

• Avaliação de riscos e benefícios; 

O texto destes itens pode ser recuperado do 
documento  gerado pela Plataforma Brasil com as 

Informações Básicas da Pesquisa.

PARECER CONSUBSTANCIADO



• Comentários e considerações sobre a Pesquisa: 
Este campo deve ser preenchido a depender das especificidades da

pesquisa e da intenção do parecerista em ressaltar aspectos considerados
necessários.

Quando tratar-se de Protocolos Inicias:

Pode conter informações relevantes sobre o protocolo de pesquisa
que auxiliem no embasamento do parecer, tais como:
• Desenho do estudo (justificativa para uso de placebo, washout, tamanho

amostral, etc);
• Coleta e armazenamento de material biológico humano;
• Centros participantes;
• Etc.

PARECER CONSUBSTANCIADO



• Recomendações:
Este campo pode conter recomendações que o pesquisador poderá ou não

acatar.

Se não houver recomendações, pode-se registrar apenas “vide campo
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações”.

• Conclusões ou Pendências e Listas de Inadequações:
Neste campo devem ser elencadas as dúvidas ou pendências identificadas no

protocolo de pesquisa.

As pendências devem ser redigidas em “3º pessoa”, descritas de forma clara e
objetiva, referenciando a diretriz ética vigente correspondente.

Não havendo pendências, deve-se explicitar: “Não foram observados óbices
éticos” (ou equivalente.

PARECER CONSUBSTANCIADO



• Conclusões ou Pendências e Listas de Inadequações em
caso de análise de Respostas ou Recursos:

As dúvidas e pendências devem ser elencadas de forma ordenada, conforme
presentes no parecer anterior, seguidas da resposta do pesquisador e da análise do
parecerista.

Exemplo:

Pendência 1: Solicitação contida no parecer anterior.

Resposta à pendência 1: Resposta apresentada pelo pesquisador

responsável.

Análise: Pendência atendida; Pendência parcialmente atendida (com o 
devido embasamento); ou Pendência não atendida (com o devido 

embasamento).

PARECER CONSUBSTANCIADO



Status do Parecer conforme Res. CNS nº 466 de 2012:

Aprovado 

Quando o protocolo encontra-se totalmente adequado para execução

Com Pendências (Pendente)

Quando o CEP considera necessária a correção do protocolo apresentado, e 
solicita revisão específica, modificação ou informação relevante. Por mais 

simples que seja a exigência feita, o protocolo continua “pendente”, enquanto 
esta não estiver completamente atendida.

PARECER CONSUBSTANCIADO



Não aprovado

Quando a decisão considera que os óbices éticos do protocolo são de tal 
gravidade que não podem ser superados pela tramitação em “pendência” ou 

o pesquisador não atendeu a contento as pendências contidas em parecer 
anterior.

Deve conter e fundamentar o motivo da não aprovação, além de informar que, 
caso o pesquisador responsável queira, poderá submeter recurso ao CEP e à 

instância superior (no caso de duas não aprovações no CEP), ou reapresentar o 
protocolo de pesquisa corrigido como uma nova tramitação inicial.

PARECER CONSUBSTANCIADO



Retirado
Quando o Sistema CEP/CONEP acatar a solicitação do pesquisador responsável, 

mediante justificativa para a retirada do protocolo, antes de sua avaliação ética. Neste 
caso, o protocolo é considerado encerrado.

Atualmente, na Plataforma Brasil, as situações abaixo 
também saem com parecer de retirado:

Arquivado
Quando o pesquisador descumprir o prazo para enviar as respostas às pendências 

apontadas ou para recorrer.

Suspenso
Quando a pesquisa aprovada, já em andamento, tiver que ser interrompida por motivo 

de segurança, especialmente referente ao participante da pesquisa.

PARECER CONSUBSTANCIADO



conep@saude.gov.br

Dúvidas:
• sobre as Resoluções do CNS relativas ao Sistema CEP/Conep, que

regulamentam os aspectos éticos das pesquisas envolvendo
seres humanos no Brasil;

• relacionadas à tramitação de protocolos de pesquisa enviados
para a análise da CONEP;

• sobre aspectos éticos diversos relacionados aos protocolos de
pesquisa.

Suporte

mailto:conep@saude.gov.br


Agradecemos a  atenção e 

continuamos à disposição!

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa / CNS / MS

http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html

conep@saude.gov.br

Paulo H. C. de França
ph.franca@univille.br


