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Orientações para Alteração de Dados de Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

 

 

Em consonância com a normatização vigente, a saber Res. CNS nº 466/12, Res. CNS nº 

370/07 e Norma Operacional-CNS nº 001/2013, para a alteração de dados o CEP deverá 

encaminhar a seguinte documentação:  

 

1) Carta de encaminhamento de alteração de dados; 

2) Formulário de registro (com alteração); 

3) Ato de designação de integrantes; 

4) Indicação de representante(s) de usuários (se for o caso). 

 

Detalhamento sobre a documentação solicitada acima 

 

1. Carta de encaminhamento de alteração de dados: deverá ser encaminhada pela autoridade 

máxima da instituição ou quem por ele(a) designado, informando as alterações realizadas.  

 

2. Formulário de registro: deverá seguir modelo padrão disponível na página da CONEP: 

http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/aquivos/cep/procedimentos2.html. Marcar a 

opção “ALTERAÇÃO DE DADOS” no formulário. 

LEMBRAR!  

 O CEP será composto por, no mínimo, 7 (sete) membros, com participação de homens e 

mulheres, dentre os quais, pelo menos um(a) representante de usuários;  

 No mínimo 50% dos membros deverá ter experiência em pesquisa comprovada;  

 O CEP deverá ter caráter multidisciplinar, não devendo mais que metade de seus membros 

pertencer à mesma categoria profissional; 

 

3. Ato de designação dos integrantes: poderá ser uma portaria, edital ou ato administrativo; os 

integrantes arrolados no ato de designação devem ser os mesmos constantes do formulário de 

registro.   

 

4. Indicação de representante(s) de usuários: esta exigência somente se aplica caso o CEP 

tenha substituído o seu representante de usuários. A indicação deverá ser feita, 

preferencialmente, por meio de solicitação aos Conselhos Municipais ou Estaduais de Saúde. 

Poderá também ser feita por meio de solicitação a movimentos sociais ou entidades 

representativas de usuários e, a seguir, encaminhadas para a análise e aprovação da CONEP. 

 

LISTA DE CHECAGEM PARA O COORDENADOR DO CEP 

Documentos X Rubrica do coordenador 

1. Carta de encaminhamento de alteração de dados   

2. Formulário de registro   

3. Ato de designação dos integrantes   

4. Indicação de representante(s) de usuários (se for o caso)   

 

http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/aquivos/cep/procedimentos2.html

