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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



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



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 CNS 
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 506  
de 2016

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

Resolução CNS nº 510   
de 2016

• Normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e 
Sociais

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



Consentimento Livre e Esclarecido

1947: Tribunal de Guerra de Nuremberg

✓ 1933 a 1945 – atrocidades cometidas durante o Nazismo

✓ Experimentos com prisioneiros: sem consentimento

✓ 12 julgamentos, com 117 acusados (criminosos de guerra)

✓ Médicos e administradores: “crimes em nome da ciência”

✓ 7 condenações a morte, 9 prisões e 7 absolvições

✓ Discussão ética intensificada

✓ Código de Nuremberg



“O consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial.

Isso significa que as pessoas que serão submetidas ao experimento devem

ser legalmente capazes de dar consentimento; essas pessoas devem exercer

o livre direito de escolha sem qualquer intervenção de elementos de

força, fraude, mentira, coação, astúcia ou outra forma de restrição

posterior.”

1947: Código de Nuremberg

Consentimento Livre e Esclarecido



1964: Declaração de Helsinki

“A pesquisa clínica em um ser humano não pode ser empreendida sem seu

livre consentimento, depois de totalmente esclarecido; se legalmente

incapaz, deve ser obtido o consentimento do responsável legal.” (1964)

Consentimento Livre e Esclarecido



1988: Resolução CNS n° 01 (revogada)

“A pesquisa que se realiza em seres humanos deverá desenvolver-se

conforme as seguintes bases: (...) Contar com o consentimento do

indivíduo objeto da pesquisa ou seu representante legal, por escrito, após

ter sido convenientemente informado, com as exceções que este

regulamento assinala.”

Consentimento Livre e Esclarecido



1996: Resolução CNS n° 196 (revogada)

“A eticidade da pesquisa implica em: (...) consentimento livre e esclarecido

dos indivíduos-alvo e a proteção a grupos vulneráveis e aos legalmente

incapazes (autonomia). Neste sentido, a pesquisa envolvendo seres

humanos deverá sempre tratá-lo em sua dignidade, respeitá-lo em sua

autonomia e defendê-lo em sua vulnerabilidade.”

Consentimento Livre e Esclarecido



2005: Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos

“Só devem ser realizadas pesquisas científicas com o consentimento

prévio, livre e esclarecido da pessoa em causa. A informação deve ser

suficiente, fornecida em moldes compreensíveis e incluir as modalidades de

retirada do consentimento. A pessoa em causa pode retirar o seu

consentimento a qualquer momento e por qualquer razão, sem que daí

resulte para ela qualquer desvantagem ou prejuízo.”

Consentimento Livre e Esclarecido



2012: Resolução CNS n° 466

“O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se

processe com consentimento livre e esclarecido dos participantes,

indivíduos ou grupos que, por si e/ou por seus representantes legais,

manifestem a sua anuência à participação na pesquisa.”

Consentimento Livre e Esclarecido



2016: Resolução CNS n° 510

“São princípios éticos das pesquisas em Ciências Humanas e Sociais: (...)

garantia de assentimento ou consentimento dos participantes das

pesquisas, esclarecidos sobre seu sentido e implicações.”

Consentimento Livre e Esclarecido



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

PROCESSO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

≠

Consentimento Livre e Esclarecido



PROCESSO DE CONSENTIMENTO: processo para a obtenção de consentimento do 

participante da pesquisa e/ou de seu representante legal, livre de vícios (simulação, 

fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação, após esclarecimento 

completo e pormenorizado sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, 

benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar;

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE): documento no qual é 

explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante e/ou de seu 

responsável legal, de forma escrita, devendo conter todas as informações 

necessárias, em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para o mais 

completo esclarecimento sobre a pesquisa a qual se propõe participar.

Consentimento Livre e Esclarecido



O processo de obtenção do consentimento deve ser realizado pelo pesquisador 

responsável ou pessoa por ele delegada

• Buscar o momento, 
condição e local mais 
adequados;

• Usar estratégia 
apropriada à cultura, 
faixa etária, condição 
socioeconômica e 
autonomia dos 
convidados;

• Conceder tempo 
adequado para o 
convidado refletir.

IV.1 - Etapa inicial: 
Convite e 

Esclarecimentos

• O pesquisador 
deverá apresentar 
o TCLE para que 
seja lido e 
compreendido 
antes da 
concessão do seu 
consentimento.

IV.2 Apresentação 
do TCLE

• Garantias e 
compromissos.

IV.3 - TCLE



Conteúdo do 
consentimento

Informações 
da pesquisa

Direitos dos 
participantes

Formas de 
contato com 

pesquisador e 
CEP

Campo de 
assinaturas

(TCLE)



a) justificativa, objetivos e procedimentos;

b) explicitação dos possíveis desconfortos e riscos, dos 
benefícios e das providências e cautelas;

c) acompanhamento e assistência, durante e após 
encerramento e/ou interrupção da pesquisa;

d) garantia de plena liberdade à recusa ou retirada do 
consentimento, sem penalização;

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deverá conter:

Consentimento Livre e Esclarecido



O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deverá conter, obrigatoriamente:

Consentimento Livre e Esclarecido

e) garantia de manutenção do sigilo e da privacidade;

f) garantia de recebimento de uma via do TCLE;

g) garantia de ressarcimento e como serão cobertas as 
despesas dos participantes;

h) garantia de indenização diante de eventuais danos.



explicitar os métodos terapêuticos alternativos 
existentes;

esclarecer sobre a possibilidade de inclusão em 
grupo controle ou placebo;

não exigir do participante, sob qualquer argumento, 
renúncia ao direito à indenização por danos.

Nas pesquisas que utilizam metodologias experimentais na área biomédica, o
TCLE também deverá conter:

Consentimento Livre e Esclarecido



▪ Endereço e horário de atendimento

▪ Telefone

▪ Se houver possibilidade de urgência:  telefone 24 h / 7 dias

▪ Outras formas de contato

Consentimento Livre e Esclarecido

Obrigatório constar as formas de contato com o pesquisador responsável e com 
o CEP (e Conep, se pertinente):



Nos casos em que seja inviável a obtenção do TCLE ou que esta obtenção 

signifique riscos substanciais à privacidade e confidencialidade dos 

dados do participante ou aos vínculos de confiança entre pesquisador e 

pesquisado, a dispensa do TCLE deve ser justificadamente solicitada 

pelo pesquisador responsável ao Sistema CEP/CONEP, para apreciação, 

sem prejuízo do posterior  processo de esclarecimento.

Consentimento Livre e Esclarecido

Importante:



Importante:

Estudos baseados apenas na análise de dados 

de prontuário não são necessariamente 

passíveis de dispensa de TCLE!

Consentimento Livre e Esclarecido



Formas de registro:

▪ Escrita (TCLE) 

▪ Sonora

▪ Imagética

▪ Outras

Inovação introduzida por meio da Resolução CNS n°

510 de 2016 - pesquisas em Ciências Humanas e Sociais

Consentimento Livre e Esclarecido



“No caso de pesquisas na área de Ciências Humanas e Sociais

(Res. CNS n° 510/2016):

“O Registro do Consentimento e do Assentimento é o meio pelo qual é

explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante ou de seu

responsável legal, sob a forma escrita, sonora, imagética, ou em outras

formas que atendam às características da pesquisa e dos participantes,

devendo conter informações em linguagem clara e de fácil entendimento

para o suficiente esclarecimento sobre a pesquisa.”

Consentimento Livre e Esclarecido



“No caso de pesquisas na área de Ciências Humanas e Sociais

(Res. CNS n° 510/2016):

“Quando não houver registro de consentimento e do assentimento, o

pesquisador deverá entregar documento ao participante que contemple

as informações previstas para o consentimento livre e esclarecido sobre a

pesquisa.”

Consentimento Livre e Esclarecido



Assinaturas:

▪ Duas vias: uma do participante, outra do pesquisador 

▪ Todas as páginas devem ser rubricadas pelo 

participante (ou representante legal) e pelo 

pesquisador (ou pessoa por ele delegada)

▪ Assinatura do participante (ou representante legal) e 

pelo pesquisador (ou pessoa por ele delegada)

▪ Testemunha imparcial, quando aplicável

Consentimento Livre e Esclarecido



REPRESENTANTE LEGAL

É requerido quando há impedimento legal 

para o participante consentir e assinar o 

termo de consentimento. O participante 

não assina o TCLE no início da pesquisa, 

mas apenas o seu representante legal. 

Quando a incapacidade for temporária, tão 

logo seja possível, deve-se tomar o 

consentimento do próprio participante. 

Exemplo: nos casos em que o participante 

esteja inconsciente ou tenha déficit 

mental.

TESTEMUNHA IMPARCIAL

É requerida quando não há impedimento 

legal para o participante consentir mas 

que, por algum motivo, pode haver 

prejuízo no processo de consentimento. A  

testemunha atestará que o processo de 

consentimento ocorreu de forma 

adequada, mas não é ela quem consente. 

O participante assina o TCLE. 

Exemplo: nos casos de surdez, cegueira ou 

quando o participante é analfabeto.

≠
Consentimento Livre e Esclarecido



SITUAÇÕES ESPECIAIS:

Consentimento Livre e Esclarecido

1) PESQUISAS EM QUE O REGISTRO DO CONSENTIMENTO POSSA 

REPRESENTAR RISCO AO PARTICIPANTE:

▪ Exemplo: pesquisas realizadas com práticas ilícitas, como aborto.

▪ Solicitação de dispensa de aplicação de registro do consentimento deve ser 

aprovada previamente pelo Sistema CEP/Conep.

▪ Não isenta o pesquisador do PROCESSO de consentimento.



SITUAÇÕES ESPECIAIS:

Consentimento Livre e Esclarecido

2) EM COMUNIDADES COM CULTURA ESPECÍFICA:

▪ Em comunidades cuja cultura grupal reconheça a autoridade do líder ou do 

coletivo sobre o indivíduo, a obtenção da autorização para a pesquisa deve 

respeitar tal particularidade. 

▪ Sem prejuízo do consentimento individual, quando possível e desejável.



SITUAÇÕES ESPECIAIS:

Consentimento Livre e Esclarecido

3) PARTICIPANTES COM MORTE ENCEFÁLICA:

▪ Consentimento explícito, por meio de diretiva antecipada da vontade da 

pessoa, ou consentimento dos familiares e/ou do representante legal;

▪ Documento comprobatório da morte encefálica;

▪ Inexistência de prejuízo para outros pacientes aguardando internação ou 

tratamento; e

▪ Possibilidade de obter conhecimento científico relevante, ou novo, que não 

possa ser obtido de outra maneira.



SITUAÇÕES ESPECIAIS:

Consentimento Livre e Esclarecido

4) PESQUISAS ENCOBERTAS:                                (Res. CNS n° 510 de 2016)

▪ É conduzida sem que os participantes sejam informados sobre objetivos e 

procedimentos do estudo, e sem que seu consentimento seja obtido 

previamente ou durante a realização da pesquisa. 

▪ Justifica-se em circunstâncias nas quais a informação sobre objetivos e 

procedimentos alteraria o comportamento alvo do estudo ou quando a 

utilização deste método se apresenta como única forma de condução do 

estudo.

▪ Sempre que se mostre factível, o consentimento dos participantes deverá ser 

buscado posteriormente



SITUAÇÕES ESPECIAIS:

Consentimento Livre e Esclarecido

5) PESQUISAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS INCAPAZES:

▪ Consentimento por meio dos representantes legais, preservado o direito de 

informação dos participantes, no limite de sua capacidade.

▪ Deve haver justificativa clara de escolha de tais participantes, devendo ser 

aprovada pelo Sistema CEP/Conep. 

▪ Participantes: processo e termo de assentimento.



Assentimento Livre e Esclarecido

TERMO DE ASSENTIMENTO

PROCESSO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

≠



PROCESSO DE ASSENTIMENTO: processo para a obtenção de anuência do participante 

da pesquisa, criança, adolescente ou legalmente incapaz, livre de vícios (simulação, 

fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação. Tais participantes devem 

ser esclarecidos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios 

previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa lhes acarretar, na medida de 

sua compreensão e respeitados em suas singularidades.

TERMO DE ASSENTIMENTO: documento elaborado em linguagem acessível para os 

menores ou para os legalmente incapazes, por meio do qual, após os participantes da 

pesquisa serem devidamente esclarecidos, explicitarão sua anuência em participar da 

pesquisa, sem prejuízo do consentimento de seus responsáveis legais.

Assentimento Livre e Esclarecido



PRINCÍPIOS DO ASSENTIMENTO:

▪ Respeito à autonomia progressiva das crianças e adolescentes

▪ Respeito à autonomia de adultos legalmente incapazes

▪ A INFORMAÇÃO deve ser transmitida na medida da compreensão individual

▪ Evitar abortar questões financeiras

▪ Termo de Assentimento adaptado às variadas faixas etárias

▪ A assinatura no Termo de Assentimento pode ser obtida a partir dos 7 anos

▪ Não há necessidade de pais ou representantes legais assinarem o documento

Assentimento Livre e Esclarecido



Pode-se utilizar formas alternativas de linguagem, como desenhos, vídeos, histórias 

ilustrativas, esquemas, etc, para que o menor compreenda a importância, os 

procedimentos, potenciais riscos, incômodos e objetivos da pesquisa.

Assentimento Livre e Esclarecido



Assentimento Livre e Esclarecido



PRINCÍPIOS DO ASSENTIMENTO:

▪ Quando houver concordância, os pais ou representante legal devem autorizar a 

participação na pesquisa em TCLE próprio, devendo-se levar em consideração a 

vontade do menor ou do adulto incapaz.

▪ ATENÇÃO: às pesquisas com menores quanto a possibilidade de conflito e 

discordância com a vontade dos pais ou representante legal.

Assentimento Livre e Esclarecido



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)



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


