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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



AM-14
PA-19

MT-12

MS-6

GO- 22

DF-21

SC-37

PR-50

SP-203

MG-89

RJ-68

ES-16

BA-47

MA-6

PI-12

CE- 37
RN-6
PB-17

RS-59

AL-5AC-3 TO-8

PE-28

SE-4

Norte = 61

Centro-Oeste = 61

Nordeste = 162

Sul = 146

CONEP

RO-10

RR-4

AP-3

Sudeste = 376 

Total: 806 CEP 
Fonte: Plataforma Brasil – 10/04/2018

7,6%

7,6%

20,1%

46,6%

18,1%

CEP por Estados e Macrorregiões (n = 806) 



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



Ações deliberativas do Comitê de Ética em Pesquisa

Checagem documental

Análise do protocolo de pesquisa

Emissão de Parecer Consubstanciado



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



Receber 
informações do 
estudo de forma 
clara e acessível

Oportunidade de 
esclarecer dúvidas

Tempo necessário 
para tomada de 

decisão autônoma 

Liberdade de recusa 
em participar do 

estudo

Liberdade para 
retirar o 

consentimento a 
qualquer momento

Liberdade para 
retirar 

consentimento para 
material biológico

Assistência integral 
e imediata por 

danos

Direito a requerer 
indenização

Ressarcimento de 
gastos

Acesso aos 
resultados dos 

exames realizados 
no estudo

Receber 
gratuitamente o 

que for necessário 
no estudo

Acesso gratuito ao 
método 

contraceptivo 
escolhido

Acesso pós-estudo 
(gratuito e pelo 
tempo que for 

necessário)

Aconselhamento 
genético, quando 

necessário

Confidencialidade 
dos dados

Respeito à 
privacidade

Informações de 
contato com o 
pesquisador e 

Sistema CEP/CONEP

Receber uma via do 
TCLE, assinada  
também pelo 
pesquisador

Direitos básicos dos participantes de pesquisa:



Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Material biológico

Recursos humanos e materiais

Cronograma

Folha de rosto

Estudos propostos do exterior

Pendências mais frequentes



Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Material biológico

Recursos humanos e materiais

Cronograma

Folha de rosto

Estudos propostos do exterior

Pendências mais frequentes



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



▪ Motivo mais frequente de pendências

▪ Falhas em assegurar os direitos dos participantes

▪ Informações insuficientes

Exemplo POSITIVO:



▪ Redação inadequada

▪ Tradução inapropriada

▪ Linguagem inacessível

Exemplos NEGATIVOS:



▪ Omissão de informação acerca do ressarcimento

▪ Limitação de itens e valores do ressarcimento

▪ Negativa de ressarcimento ao(s) acompanhante(s)

Exemplo NEGATIVO:



▪ Omissão ou limitação de informação acerca da
gratuidade da assistência

▪ Limitação de assistência à comprovação de nexo
causal do dano

▪ Limitação do tempo e/ou tipo de assistência

Exemplo NEGATIVO:



▪ Omissão de informação acerca da indenização

▪ Vinculação da indenização a seguro contratado
pelo patrocinador

Exemplo NEGATIVO:



▪ Negativa de acesso ao produto investigacional em
caso de benefício individual

▪ Imposição de restrições à prescrição do medicamento
experimental em caso de benefício individual

Exemplo NEGATIVO:



▪ Omissão de informação acerca do acesso pós-estudo

▪ Informação ambígua acerca da responsabilidade do
acesso pós-estudo

▪ Vinculação do fornecimento a estudo de extensão

Exemplo NEGATIVO:



▪ Omissão da descrição dos benefícios e/ou dos riscos
da pesquisa

▪ Supervalorização dos benefícios ou subestimação dos
riscos da pesquisa

▪ Não informação acerca das providências e das
cautelas



▪ Negativa ou restrições, ao participante de
pesquisa, de acesso a resultados de exames a
realizar durante o estudo

Exemplo NEGATIVO:



▪ Omissão de informação acerca da liberdade de
retirada do consentimento

▪ Restrição da garantia de plena liberdade ao
participante de pesquisa de retirar seu
consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem
penalização alguma

Exemplo NEGATIVO:



Receber 
informações do 
estudo de forma 
clara e acessível

Oportunidade de 
esclarecer dúvidas

Tempo necessário 
para tomada de 

decisão autônoma 

Liberdade de recusa 
em participar do 

estudo

Liberdade para 
retirar o 

consentimento a 
qualquer momento

Liberdade para 
retirar 

consentimento para 
material biológico

Assistência integral 
e imediata por 

danos

Direito a requerer 
indenização

Ressarcimento de 
gastos

Acesso aos 
resultados dos 

exames realizados 
no estudo

Receber 
gratuitamente o 

que for necessário 
no estudo

Acesso gratuito ao 
método 

contraceptivo 
escolhido

Acesso pós-estudo 
(gratuito e pelo 
tempo que for 

necessário)

Aconselhamento 
genético, quando 

necessário

Confidencialidade 
dos dados

Respeito à 
privacidade

Informações de 
contato com o 
pesquisador e 

Sistema CEP/CONEP

Receber uma via do 
TCLE, assinada  
também pelo 
pesquisador

Direitos básicos dos participantes de pesquisa:



Documentos essenciais



SITE DA CONEP
http://www.conselho.saude.gov.br/
web_comissoes/conep/index.html

Documentos essenciais

PLATAFORMA BRASIL
Resoluções e normas



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


