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  Estabeleceu a criação de Comitês de Ética em 

Pesquisa no Brasil - Sistema CEP/CONEP - 

vinculados ao CNS/MS 

CNS => resoluções complementares (normas para 

cooperação estrangeira, área temática de pesquisa 

com novos fármacos, reprodução e genética humana; 

populações indígenas; armazenamento de material 

biológico) 

 

Resolução em vigor atualmente:  466/12 
 



“ Toda pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser 

submetida à apreciação de um CEP.” 

 CEPs: colegiados   interdisciplinares e independentes,   

com    “munus   publico”,  caráter consultivo,  

deliberativo  e  educativo,  criados  para defender  os  

interesses   dos  participantes da  pesquisa em  sua  

integridade e  dignidade  e  para  contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.  

Definição de CEP? 

“Pesquisa com seres humanos é aquela que, individual ou 

coletivamente, envolve o ser humano de forma direta ou 

indireta, em sua totalidade ou partes dele; incluindo o 

manejo de informações ou materiais.” 



 Fazer a revisão ética dos protocolos de pesquisa com seres 

humanos; 

 Emitir parecer consubstanciado (fundamentado);  

 Manter guarda confidencial dos projetos;  

 Acompanhar o desenvolvimento de projetos através de 

relatórios dos pesquisadores;  

 Receber denúncia de abuso ou notificação sobre fatos 

adversos => instauração de apuração;  

 Desempenhar papel consultivo e educativo;  

 Manter comunicação permanente com a CONEP. 

 
 

 Se não houver um CEP na instituição, a CONEP indicará um 

CEP para apreciação da pesquisa. 

Atribuições do CEP? 

Resolução 466/12 e complementares 



 Constituído por um colegiado => sete membros.  
 

 Deve ser multidisciplinar => área da Saúde, 

das Ciências Exatas, Biológicas, Sociais e Humanas 

e pelo menos um membro representante dos 

usuários (comunidade). 

 

 Deve haver distribuição balanceada de gênero e 

nenhuma categoria profissional deve representar 

mais que a metade de seus membros. 

Composição do CEP? 



Composição do CEP/UFJF 

Total: 33 membros 
 

 

07 – Ciências Humanas 

 

04 – Ciências Sociais Aplicadas 

 

04 – Ciências Biológicas 

 

15 – Ciências da Saúde 

 

03 – Representantes do usuário 

 

 



Resolução 510/16 CNS => regulamenta a 

avaliação dos aspectos éticos em pesquisa 

nas Ciências Humanas e Sociais. A 

resolução foi homologada em 07/04/2016 

e publicada no DOU em 24/05/2016, mas 

está dependendo apenas de alguns 

aspectos de sua implementação, 

(publicação de resolução específica sobre 

riscos) e da alteração da estrutura dos 

formulários da Plataforma Brasil.  
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