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Projeto de Qualiﬁcação dos Comitês de
Ética em Pesquisa
O Projeto de Qualiﬁcação dos Comitês de Ética em
Pesquisa é uma ação de ensino e aprendizagem realizada pela
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – Conep. O objetivo é
educar e promover a maior integração entre dois componentes do
sistema: Comitês de Ética em Pesquisa – CEPs e Conep.
Muitos CEPs não são reconhecidos por suas próprias
instituições, não possuem padronização da análise ética dos
projetos de pesquisa institucionais, ou uniformização de suas
funções administrativas.
Esse projeto surge, desta forma, para valorizar os CEPs,
ajudar na sua organização interna e otimizar o sistema de análise
ética dos projetos de pesquisa como um todo.
Os membros dos Comitês serão qualiﬁcados por meio de
treinamento presencial e EaD, com o intuito de reduzir assimetrias
e ampliar a qualidade da análise ética dos projetos, resultando no
aperfeiçoamento da rede de proteção dos participantes de
pesquisa.
Para tanto, CEPs em todas as regiões do país receberão a
visita de integrantes do projeto que promoverão dinâmicas e troca
de experiências para diminuir as inconformidades entre os
Comitês e fortalecer o sistema como um todo.
Essas visitas têm a previsão de início na semana que vem,
no Distrito Federal. Os dezenove Comitês de Ética em Pesquisa da
região receberão a equipe de Qualiﬁcação, trocarão experiências,
discutirão sobre melhorias nas rotinas administrativas, aumento
da eﬁciência na análise ética, entre outros pontos.

Processo de capacitação dos consultores do Projeto de Qualiﬁcação de CEPs
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Gianina do Espírito-Santo
- Graduação em Educação Física
- Especialista em Promoção da Saúde
e Desenvolvimento Social.
- Mestre e Doutora em Educação Física.

Consultora do Projeto de Qualiﬁcação de CEPs

Conep: o início de uma história
e de boas parcerias
Com apenas dois meses, minha história na
Conep é bem recente, porém, intensa e densa,
onde várias questões me ocorreram sobre a ética
em pesquisa. Uma em especial me chamou
atenção: o treinamento de Representantes de
Usuários, ministrado pelo Araújo. Esse assunto
já era de meu interesse pela perspectiva das
minhas atuações/pesquisas em Saúde Pública.
Surgiu então uma curiosidade. O que já foi
produzido de trabalhos acadêmicos que tratasse
do assunto. Fiz um levantamento nas bases de
dados Scielo, Scopus, Medline EBSCO, Banco de
Teses e dissertações CAPES e Lilacs. No Scielo,
Scopus e Medline EBSCO não foram
encontradas publicações sobre Representantes
de Usuários no Sistema CEP/Conep no Brasil.
Uma tese e uma dissertação foram localizadas no
Banco de Teses e Dissertações da CAPES. No
Lilacs a consulta levou a um artigo que é
referente à tese anteriormente citada.
Esse cenário gerou uma parceria com a colega
Rita Costa, que já publicou um artigo referente
às características dos membros do Sistema
CEP/Conep. Ela, assim como eu, ﬁcou
interessada em desvelar as características dos
Representantes de Usuários no Sistema
CEP/Conep. Com isso, vamos iniciar a primeira
etapa da pesquisa, que será quantitativa.
Esperamos futuramente nos aprofundar sobre o
tema desenvolvendo uma pesquisa qualitativa,
pois avaliamos que contribuir para a diminuição
dessa lacuna ajudará a destacar o fundamental
papel dos Representantes de Usuários no
Sistema CEP/Conep.
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COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA
Treinamento em Goiânia-GO
O treinamento que ocorreu em Goiânia nos dias 20 e 21 de março na Pontifícia Universidade
Católica de Goiás – PUC/Goiás abriu o cronograma do ano de 2019.
Foram 173 participantes, entre membros de CEP, estudantes, representantes de usuários e demais
proﬁssionais interessados nos temas apresentados.
Os debates foram abertos com a apresentação do membro relator da Conep, Paulo França, que
falou sobre os desaﬁos do sistema CEP/Conep, entre eles, a integração e eﬁciência na análise ética dos
projetos de pesquisa.
As demais apresentações trouxeram temas relevantes e inéditos para o Sistema, que abordaram
critérios de avaliação ética, tramitação de protocolos e construção de pareceres, tramitação dos
processos dos Comitês de Ética, o papel e a participação de representantes de usuários, considerações e
esclarecimentos sobre a Resolução nº 580, de 22 de março de 2018 e Resolução nº 510, de 7 de abril de
2016, além de dinâmicas para o esclarecimento de dúvidas sobre o uso da Plataforma Brasil.

Treinamento em Palmas-TO - Novo formato dos treinamentos de CEPs
Após a inauguração da agenda dos treinamentos em Goiânia, as próximas dinâmicas receberão um novo formato.
Nos dias 22 e 23 de abril a cidade de Palmas, em Tocantins, terá a oportunidade de vivenciar o novo modelo de treinamento.
Além de temas ﬁxos já planejados, haverá a apresentação de temas eletivos. Todos os participantes do evento, ao se
inscreverem, terão a oportunidade de selecionar dois assuntos de maior interesse, entre cinco oferecidos. As duas
temáticas mais votadas serão incorporadas ao cronograma. O objetivo é atender os interesses locais e suprir as fragilidades
especíﬁcas de cada região com relação à análise ética.
Outra importante inovação acontecerá na dinâmica de apresentação da Plataforma Brasil. Todos os participantes
terão a chance de enviar previamente suas perguntas sobre a ferramenta. Se a questão não for respondida durante o evento,
ela será enviada posteriormente, ao e-mail cadastrado.
As modiﬁcações estão sendo feitas para que haja o alinhamento da atuação dos CEPs dentro do sistema, trazendo
maior eﬁcácia para a análise ética e garantindo ainda mais a proteção ao participante de pesquisa.

Agenda de Treinamentos de CEPs - 2019

06 e 07 maio

Palmas.TO

19 a 20 agosto

20 a 21 maio

Bauru.SP

16 e 17 setembro

17 e 18 junho

Maceió.AL

21 e 22 outubro

01 e 02 julho

Belém.PA

11 e 12 novembro

Rio de Janeiro.RJ

08 e 09 agosto Salvador.BA

02 a 03 dezembro

Londrina.PR
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Minuta de Tipiﬁcação
No dia 26 de março a Conep recebeu alguns membros de instituições representativas das Ciências Humanas e
Sociais para uma oﬁcina sobre a Minuta de Tipiﬁcação, que objetiva estabelecer a tramitação dos protocolos de pesquisa
envolvendo seres humanos no Sistema CEP/Conep, de acordo com a tipiﬁcação da pesquisa e fatores de modulação.
Estiveram presentes o Coordenador da Conep, Jorge Venancio, a Secretária Executiva Cristiane Alarcão
Fulgêncio, os relatores Adriane Espíndola, Ângela Esher, Aline Winter, Ricardo Gardiolo, Patrícia Grossi, George
Pimentel, Márcia Falcão, Gilson Silva, Selma Leitão e Maria Mercedes Bendati, além de representantes da
ANPAE/Universidade Federal de Goiás, IDETECH/Hospital Estadual Alberto Rassi, ENSP/Fiocruz e Fiocruz Brasília.
A apresentação inicial da minuta foi feita pela professora e relatora ad hoc da Conep, Maria Mercedes Bendati,
que deu seguimento à discussão, que foi ﬁnalizada com o levantamento das contribuições.
As mudanças implementadas com a publicação da Resolução de tipiﬁcação trarão resultados positivos para a
análise ética das pesquisas em seres humanos e o processo de tramitação como um todo.

As redes sociais da Conep
A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – Conep está nas redes sociais desde o mês de fevereiro. As postagens
são programadas para esclarecer as principais dúvidas, dar destaque a treinamentos, projetos e reuniões ordinárias, mas
principalmente, trazer transparência a todas as atividades desenvolvidas pela Comissão.
Acompanhe o perﬁl @eticaempesquisa no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Curta, comente, compartilhe.

@eticaempesquisa

CADERNOS

Números

DO SISTEMA CEP/Conep

DE ÉTICA EM PESQUISA

NÚMERO DE PROTOCOLOS DE PESQUISA
ANALISADOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE
DE 2019.

TOTAL DE COMITÊS DE ÉTICA EM PESQUISA
NO BRASIL (POR REGIÃO)
NORTE ................................................ 68 CEPs

JANEIRO ........................... 149 PROTOCOLOS

NORDESTE ...................................... 169 CEPs

FEVEREIRO ....................... 162 PROTOCOLOS

SUDESTE .......................................... 385 CEPs

CENTRO-OESTE .............................. 66 CEPs

CHAMADA

PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS

revista.conep@saude.gov.br
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SUL ..................................................... 148 CEPs
MARÇO .............................. 147 PROTOCOLOS

TOTAL: 836 CEPs
DADOS ABRIL 2019
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