
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO INSTITUTO DE SAÚDE E  GESTÃO
HOSPITALAR CEP/ISGH

REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I – NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1º - O Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar –
CEP/ISGH é um colegiado interdisciplinar e independente, de relevância pública, de
caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado pelo Instituto de Saúde e Gestão
Hospitalar – ISGH, com a finalidade de defender os interesses dos participantes da
pesquisa  em  sua  integridade  e  dignidade,  contribuindo  no  desenvolvimento  da
pesquisa de acordo com padrões éticos conforme Resolução CNS/MS Nº 466/12 de
12 de dezembro de 2012.

Art. 2º - O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar foi designado como responsável
pela organização, manutenção e pelas condições de funcionamento do CEP/ISGH.

CAPÍTULO II – DA COMPOSIÇÃO

Art.  3º  -  O CEP/ISGH terá composição multiprofissional  e  transdisciplinar,  com no
mínimo sete membros, a maioria deles com atuação destacada no campo da ética na
pesquisa  ou  na  saúde,  docentes,  pelo  menos  um  representante  dos  usuários  e
personalidades  com  atuação  nos  campos  teológico  e  jurídico,  nas categorias  de
membros  titulares,  membros  suplentes  e  consultores  ad  hoc.  A  composição  do
CEP/ISGH dependerá das especificidades institucionais e das linhas de pesquisa a
serem analisadas.

Parágrafo 1º  -  O CEP/ISGH, de acordo com a Norma Operacional  Nº001/2013 do
Conselho Nacional de Saúde, deverá ser constituído por pessoas de ambos os sexos,
não sendo permitido que nenhuma categoria profissional  tenha uma representação
superior à metade dos seus membros.

Parágrafo  2º  -  Pelo  menos  metade  dos  membros  deverá  possuir  experiência  em
pesquisa e representar as diversas áreas de atuação multidisciplinar da Instituição.

Parágrafo 3º  -  Em consonância  com o capítulo  VII,  item 6  da  Resolução/CNS Nº
466/12, os membros não poderão ser remunerados no desempenho de sua tarefa,
sendo a sua atuação considerada de relevância pública.

Parágrafo 4º - O representante dos usuários não deverá ser funcionário da instituição,
nem  profissional  de  saúde.  Deve  ser  pessoa  interessada  no  estudo  da  ética  na
pesquisa e na defesa dos direitos dos cidadãos e usuários de serviços, representando
os interesses e preocupações da comunidade e sociedade local.

Art. 4º - A nomeação dos membros do CEP/ISGH será através de ato do Diretor Geral
do  Instituto  de  Saúde  e  Gestão  Hospitalar,  a  partir  da  inscrição  voluntária  de
profissionais que tenham relação com atividades de pesquisa.

Parágrafo 1º - O mandato dos membros do CEP/ISGH será de 3 (três) anos, sendo
permitida a recondução. 

Parágrafo 2º - O Comitê será presidido por um coordenador e seu respectivo vice, em
sua  primeira  composição  através  de  Ato  do  Diretor  Geral  do  ISGH e  a  partir  do
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segundo mandato  sendo eleitos em Plenária do CEP e  homologados pelo  Diretor
Geral  do  ISGH.  O  tempo  de  duração  do  mandato  será  de  3  (três)  anos,  sendo
permitida recondução.

Art. 5º - Todos os membros do corpo clínico e administrativo e do Instituto de Saúde e
Gestão Hospitalar serão considerados membros consultores ad hoc.

Parágrafo  1º  -  O  consultor  ad  hoc é  aquele  que,  não  participando  do  Comitê,  é
convidado a dar seu parecer para assessorar o CEP.

Parágrafo 2º - A busca da manifestação de um consultor  ad hoc pode ter uma das
seguintes  funções:  apoiar  a  análise  de  projetos  dos  membros  titulares,  atuar  na
condição de relator principal na apreciação de projetos, visando ajudar a garantir o
pluralismo  do  CEP/ISGH,  assim  como  de  ratificar  competência  técnica  ou
especializada e a de promover a justiça e a equidade na tomada de decisões.

Art.  6º  -  Os  membros  efetivos,  bem  como  os  membros  consultores  ad  hoc não
poderão exercer atividades que possam caracterizar conflito de interesse.

Parágrafo  único  -  Os  membros  do  Comitê  deverão  se  ausentar  da  reunião  no
momento  da  tomada  de  decisão  sobre  pareceres  quando  estiverem  diretamente
envolvidos  na  pesquisa  em  análise  ou,  ainda,  quando  tiverem  parentesco  ou  de
sociedade  em  atividades  profissionais  e  acadêmicas  como  os  pesquisadores
envolvidos.

Art.  7º  -  Os  membros  do  Comitê  deverão  ter  total  independência  na  tomada  de
decisões  no  exercício  de  suas  funções,  mantendo  sob  caráter  confidencial  as
informações  recebidas,  de  forma  que  não  poderão  sofrer  pressão  por  parte  de
superiores hierárquicos ou pelos interessados na pesquisa.

Art. 8º - Os membros do CEP poderão se licenciar por período superior a 1 (um) ano,
desde  que  plenamente  justificado,  sendo  que  após  este  período,  se  não  houver
retorno será automaticamente desligado do Comitê.

Art. 9º - Será dispensado, automaticamente, o membro que, sem comunicação prévia,
deixar de comparecer a três reuniões consecutivas ou a quatro intercaladas durante
um ano, assumindo o suplente como titular e sendo solicitada nova indicação.

Parágrafo único - A ausência para todos os fins poderá ser justificada formalmente,
através de e-mail ou ofício encaminhado ao CEP com antecedência de 1 (uma) hora
das reuniões mensais  e extraordinárias.  Caso contrário  será considerado ausência
não justificada.

Art.  10º - O CEP/ISGH contará com um agente administrativo para atuar de forma
exclusiva e especificamente no desenvolvimento das atividades de apoio ao Comitê.

Art. 11º - O apoio logístico e administrativo ao CEP/ISGH será viabilizado pelo Instituto
de Saúde e Gestão Hospitalar.

CAPÍTULO II – DAS ATRIBUIÇÕES DO CEP/ISGH

Art. 12º - Conforme estabelecem os incisos VIII e X, da Resolução CNS/MS Nº466/12,
são atribuições do CEP:
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a)  Avaliar  projetos  e  protocolos  de  pesquisa  (inclusive  os  multicêntricos,
interdisciplinares e interdepartamentais) envolvendo seres humanos, com prioridade
nos temas de relevância pública e de interesse estratégico da agenda de prioridades
do SUS, com base nos indicadores epidemiológicos, emitindo parecer, devidamente
justificado,  sempre  orientado,  dentre  outros,  pelos  princípios  da  impessoalidade,
transparência,  razoabilidade,  proporcionalidade  e  eficiência,  dentro  dos  prazos
estabelecidos  em  norma  operacional,  evitando  redundâncias  que  resultem  em
morosidade  na análise,  submetendo  ao Conselho  Nacional  de  Saúde os  recursos
impetrados nos casos de rejeição,  modificação ou suspensão de projetos que não
possam ser decididos pelo próprio Comitê, ou ainda, nos casos de denúncia de órgãos
públicos e privados;

b) Desempenhar papel consultivo e educativo em questões de ética;

c) Elaborar seu Regimento Interno;

d)  Revisar  os  protocolos  de  pesquisa  envolvendo  seres  humanos,  inclusive  os
multicêntricos, cabendo-lhe a responsabilidade primária pelas decisões sobre a ética
da pesquisa a ser  desenvolvida na instituição,  de modo a garantir  e  resguardar a
integridade e os direitos dos voluntários participantes nas referidas pesquisas; 

e) Emitir parecer consubstanciado por escrito, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a
partir  da aceitação na integralidade dos documentos do protocolo,  cuja checagem
documental deverá ser realizada em até 10 dias após a submissão, identificando com
clareza  o  ensaio,  documentos  estudados  e  datas  de  revisão.  A  revisão  de  cada
protocolo culminará com seu enquadramento em uma das seguintes categorias:

• aprovado: quando o protocolo encontra-se totalmente adequado para execução.

• com pendência: quando a decisão é pela necessidade de correção, hipótese em que
serão solicitadas alterações ou complementações do protocolo de pesquisa. Por mais
simples que seja a exigência feita, o protocolo continua em “pendência”, enquanto esta
não estiver completamente atendida.

• não aprovado: quando a decisão considera que os óbices éticos do protocolo são de
tal gravidade que não podem ser superados pela tramitação em “pendência”.

• arquivado: quando o pesquisador descumprir o prazo para enviar as respostas às
pendências apontadas ou para recorrer.

• suspenso: quando a pesquisa aprovada, já em andamento, deve ser interrompida por
motivo de segurança, especialmente referente ao participante da pesquisa.

•  retirado:  quando  o  Sistema  CEP/CONEP  acatar  a  solicitação  do  pesquisador
responsável mediante justificativa para a retirada do protocolo, antes de sua avaliação
ética. Neste caso, o protocolo é considerado encerrado.

f)  Expedir  instruções  com  normas  técnicas  para  orientar  os  pesquisadores  com
respeito a aspectos éticos.

CAPÍTULO III – DAS COMPETÊNCIAS

Art. 13º - Compete ao CEP:
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a) Manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos na execução de sua tarefa
e  arquivamento  do  protocolo  completo,  que  ficará  à  disposição  das  autoridades
sanitárias; 

b)  Acompanhar  o  desenvolvimento  dos  projetos  aprovados  através  de  relatórios
semestrais dos pesquisadores e zelar pela realização da pesquisa da forma como foi
aprovada e de outras estratégias de monitoramento, de acordo com o risco inerente à
pesquisa;

c)  Manter  arquivados todos os documentos referentes aos protocolos de pesquisa
analisados durante um período mínimo de cinco anos após o encerramento do estudo,
podendo esse arquivamento processar-se em meio digital;

d) Receber os sujeitos da pesquisa ou de qualquer outra parte, denúncias de abusos
ou notificação sobre fatos adversos que possam alterar  o curso normal do estudo,
decidindo  pela  continuidade,  modificação ou suspensão da pesquisa,  devendo,  se
necessário,  adequar  o  termo  de  consentimento.  Considera-se  como  antiética  a
pesquisa descontinuada sem justificativa aceita pelo CEP que a aprovou; 

e)  Requerer  instauração  de  sindicância  à  direção  da  instituição  nos  casos  de
realização  de  pesquisas  ainda  não  aprovadas  ou  reprovadas,  e  de  denúncias  de
irregularidades  de  natureza  ética  nas  pesquisas  e,  em  havendo  comprovação,
comunicar à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/MS) e, no que couber,
a outras instâncias;

f) Manter comunicação regular e permanente com a CONEP/MS;

g)  Apreciar  as  eventuais  emendas  aos  protocolos  em  desenvolvimento  e  as
notificações de eventos adversos graves ocorridos;

h)  Desempenhar papel  consultivo e educativo,  fomentando a reflexão em torno da
ética na ciência; 

i) Encaminhar a CONEP cópia completa dos protocolos de pesquisa que necessitam
aprovação da mesma, com as páginas rubricadas e parecer consubstanciado; projetos
que encerrem uma situação sobre a qual não houve consenso e que, por critério do
CEP/ISGH, se deseje a manifestação da CONEP; notificações de eventos adversos
graves,  após  apreciação  e  parecer  quanto  às  medidas  imediatas  tomadas  pelo
pesquisador;  relatórios  trimestrais  sobre  o  seu  funcionamento  conforme  modelo
divulgado pela CONEP; as modificações de sua composição com as substituições de
membros ocorridas, novo mandato e eleição de novo colegiado ou escolha de novo
coordenador  e  consultas  específicas  sobre  ética  em  pesquisa  envolvendo  seres
humanos,  assim  como  sugestões  para  melhoria  e  adequação  do  sistema  e  das
normas; 

j)  Garantir  a  manutenção  dos  aspectos  éticos  de  pesquisa,  inclusive,  instaurando
inquérito investigativo para os casos de denúncias da comunidade acadêmica e de
membros sobre situações irregulares de pesquisas que estejam sendo realizadas no
ambiente  acadêmico,  envolvendo  seres  humanos,  nos  casos  considerados  como
passíveis de análise por parte do Comitê. As denúncias deverão ser formalizadas por
escrito  e  assinadas  pelos  denunciantes,  podendo  ser  agregadas  comprovações
técnicas do fato através de fotos, mídia em geral e depoimento de testemunhas, que
serão co-participantes da denúncia, assinando o mesmo termo do denunciante;

k) Zelar pela obtenção de consentimento livre e esclarecido dos indivíduos ou grupos 
para sua participação na pesquisa.
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Art. 14º - Compete aos membros do CEP:

a) Estudar e relatar, nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes foram atribuídas
pelo Coordenador, atendo-se exclusivamente aos aspectos éticos da pesquisa no que
se  refere  à  Resolução  466/12,  podendo,  no  entanto,  caso  assim  deseje,  fazer
sugestões  de  caráter  metodológico,  porém  não  sendo  necessariamente  fato
comprometedor de certificação de ética;

b) Comparecer às reuniões, proferindo voto ou pareceres e manifestando-se a respeito
de matérias em discussão, sendo em casos de impedimento de presença considerado
falta grave a não justificação;

c) Requerer votação de matéria em regime de urgência;

d) Verificar a instrução dos procedimentos estabelecidos, a documentação e registro
dos dados gerados no decorrer do processo, o acervo de dados obtidos, os recursos
humanos envolvidos e os relatórios parciais e finais do processo;

e) Desempenhar funções atribuídas pelo Coordenador;

f) Apresentar proposições sobre as questões atinentes ao CEP;

g) Manter sob sigilo absoluto toda e qualquer informação de caráter confidencial do
CEP, mesmo após a sua saída do Comitê.

Parágrafo único - A ausência para todos os fins poderá ser justificada formalmente,
através de e-mail ou ofício encaminhado ao CEP com antecedência de 1 (uma) hora
das reuniões mensais  e extraordinárias.  Caso contrário  será considerado ausência
não justificada.

Art. 15º - Compete ao Coordenador e Vice-Coordenador:

a) Representar o Comitê em suas relações internas e externas;

b) Instalar o Comitê e presidir as reuniões plenárias;

c) Promover a convocação das reuniões;

d) Indicar membros para estudos e emissão de pareceres necessários à compreensão
da finalidade do Comitê;

e) Tomar parte nas discussões e votações e, quando for o caso, exercer direito do
voto de desempate;

f) Elaborar, juntamente com o relator, parecer do Colegiado, bem como elaborar o
parecer Consubstanciado CEP;

g)  Encaminhar  semestralmente  à  CONEP/CNS/MS,  a  relação  dos  projetos  de
pesquisa analisados, enquadrados nas seguintes categorias: 

• aprovado;

• pendente:  quando  o  CEP  considera  necessária  a  correção  do  protocolo
apresentado, e solicita revisão específica,  modificação ou informação relevante,
que deverá ser atendida em prazo estipulado em norma operacional; e
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• não aprovado.

h) Zelar pelo bom funcionamento do comitê, atuando na mediação entre os trabalhos
do CEP e as demandas da comunidade científica, bem como, aplicando o Regimento
interno e/ou o que estabelece a Res. 466/12, se caso necessário;

i)  Manter sob sigilo absoluto toda e qualquer informação de caráter confidencial do
CEP, mesmo após a sua saída do comitê.

Parágrafo 1º -  Na ausência do Coordenador,  as atribuições serão desempenhadas
pelo Vice-Coordenador.

Parágrafo  2º  -  Na  ocorrência  de  baixo  desempenho  dos  seus  membros  e,  em
situações que se enquadram no artigo da Resolução 466/12 poderá o Coordenador ou
Vice-Coordenador, em exercício da função, recomendar o desligamento dos membros
efetivos  do  comitê.  Após  apreciação  em  reunião  e  aprovação  pela  maioria  dos
membros  presentes,  o  Coordenador  ou  Vice,  em exercício,  deverá  comunicar  ao
Diretor Geral do ISGH para que seja providenciada a comunicação do desligamento
do respectivo membro com base na decisão soberana do CEP, em cumprimento à
legislação vigente.

Art. 16º - Compete ao Agente Administrativo do CEP:

a) Assistir as reuniões;

b) Encaminhar o expediente, via Plataforma Brasil, ou seja, recepcionar os projetos de
pesquisa e indicar os relatores;

c)  Manter  controle  dos  prazos  legais  e  regimentais  referentes  aos  processos  que
devem ser examinados nas reuniões do CEP;

d) Providenciar o cumprimento das diligências determinadas;

e)  Lavrar  termos de  abertura  e  encerramento  dos  livros  de ata,  de  protocolo,  de
registro  de  atas,  e  de  registro  de  deliberações,  rubricando-os  e  mantendo-os  sob
vigilância;

f) Lavrar e assinar as atas de reuniões do CEP;

g)  Providenciar,  por  determinação  do  Coordenador,  a  convocação  das  sessões
extraordinárias;

h)  Distribuir  aos membros do CEP a pauta das reuniões,  orientando em possíveis
procedimentos de suas atividades administrativas;

i)  Orientar  os  pesquisadores  quanto  ao  correto  preenchimento  dos  formulários  e
documentos a serem entregues no protocolo de pesquisa;

j) Manter sob sigilo absoluto e qualquer informação de caráter confidencial do CEP,
mesmo após a sua saída do comitê.

Art. 17º - Compete ao Pesquisador Responsável:

a)  Apresentar  o  protocolo  de  pesquisa,  na  Plataforma  Brasil,  de  acordo  com  as
exigências da Res. 466/12;
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b) Elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido;

c)  Inserir  nos projetos,  como elementos indispensáveis,  o  título,  autores,  nome do
pesquisador  responsável,  dados  da  instituição  proponente,  resumo  do  projeto,
sistematização metodológica dos procedimentos experimentais, resultados esperados,
bem como, riscos e benefícios aos participantes da pesquisa;

d) Elaborar e apresentar os relatórios parciais e final;

e) Apresentar dados solicitados pelo CEP ou pela CONEP a qualquer momento;

d) Obedecer aos prazos de entrega dos processos para análise dos projetos e de
devolução após correções recomendadas pelo relator;

d) Acompanhar o fluxo de entrada e tramitação de projetos pela Plataforma Brasil, nos
prazos especificados para a apreciação de pareceres;

e) Justificar perante ao CEP os casos de interrupção do projeto;

f) Por ocasião de publicações e de apresentações em eventos, atribuir também os
créditos  do  trabalho  aos  outros  pesquisadores  associados  e  ao  pessoal  técnico
participante da pesquisa, bem como, manter em caráter confidencial a identidade dos
participantes da pesquisa;

g)  Manter  os  dados  da  pesquisa  em arquivo,  físico  ou  digital,  sob  sua  guarda  e
responsabilidade, por um período de 5 (cinco) anos após o término da pesquisa;

h) justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do projeto
ou a não publicação dos resultados.

Parágrafo Único - A responsabilidade do pesquisador é indelegável e indeclinável e
compreende os aspectos éticos e legais.

CAPÍTULO IV – DO FUNCIONAMENTO

Art. 18º - O CEP se reunirá na segunda semana de cada mês, nas sextas feiras e em
caso de feriado, antecipado para o último dia útil que antecede, em sessão ordinária e,
ainda, em caráter extraordinário quando convocado pelo Coordenador ou pela maioria
de seus membros. O período de recesso ocorrerá de 20 de dezembro do corrente ano
letivo a 31 de janeiro do ano subsequente. O CEP funcionará para atendimento ao
público em geral e aos pesquisadores no período semanal compreendido de segunda-
feira a sexta-feira no horário de 8:00 às 12:00 horas e 14:00 às 18:00 horas.

Art.  19º  -  A reunião do CEP se instalará e deliberará com a presença da maioria
simples de seus membros ou, em segunda convocação, pelos membros presentes, e
será dirigida pelo seu Coordenador ou na sua ausência, pelo Vice-Coordenador. A
pauta da referida reunião deverá ser enviada aos membros com antecedência mínima
de 48 horas.

Parágrafo 1º  -  Na  ausência  do Coordenador  ou  Vice-Coordenador  a  reunião será
suspensa.

Parágrafo 2º - A ocorrência de falta sem justificativa pelo mesmo membro, seja titular
ou suplente,  desde que em exercício,  por  3  (três)  vezes  consecutivas  ou 6 (seis)
intercaladas, ensejará em desligamento imediato em reunião posterior ao registro da
ocorrência.

|  CEP / ISGH   |   RUA SOCORRO GOMES, 190 – BAIRRO: GUAJERU   |   FORTALEZA/CE   |   CEP: 60.843 –  070   |  TELEFONE: [85] 3195.2767  |  FAX: [85] 3195.2765 | E-MAIL: CEPISGH@GMAIL.COM   | 



Art. 20º - As reuniões se darão da seguinte forma:

a) Verificação da presença do Coordenador e, na sua ausência, abertura dos trabalhos
pelo Vice-Coordenador, devendo o último ser comunicado em no mínimo 24 horas de
antecedência por e-mail ou telefonema;

b) Verificação de presença dos membros efetivos e existência de quorum;

c) Se for o caso, em segunda convocação, com os membros presentes;

d) Votação e assinatura da Ata da reunião anterior;

e) Comunicações breves e franqueamento da palavra;

f) Leitura e despacho do expediente;

g) Ordem do dia, incluindo leitura, discussão e votação dos pareceres;

h) Organização dos pareceres do colegiado e distribuição destes aos relatores para
que, juntamente com a Coordenação, emitam o parecer do colegiado via Plataforma
Brasil;

i) encerramento da sessão.

Art. 21º - A entrega do protocolo de pesquisa se dará exclusivamente pela Plataforma
Brasil, obedecendo à seguinte ordem:

a) do 20º dia até o último dia de cada mês que antecede a próxima reunião serão
aceitos trabalhos, via Plataforma Brasil, para submissão à análise do CEP;

b) do 1º dia ao 3º dia do mês da reunião ordinária haverá a recepção e distribuição dos
protocolos de pesquisas, pela Secretaria do CEP, via Plataforma Brasil, aos membros
relatores de projetos; a indicação do relator será feita pelo Secretário e a confirmação
deverá ser feita pela Coordenação, conforme deliberação da CONEP;

c) os relatores terão do 4º dia ao 10º dia do mês da próxima reunião para efetuarem a
análise e emissão do parecer dos projetos de pesquisa que lhe forem encaminhados,
via  Plataforma  Brasil;  o  12º  dia,  impreterivelmente,  será  o  prazo  máximo  para  a
emissão dos pareceres, via Plataforma Brasil;

d) entre o 13º dia e o 17º dia do mês deverá ocorrer a reunião do CEP, sendo o 18º e
o  19º  dias  necessários  à  devolução  dos  pareceres  à  Secretaria  do  CEP,  via
Plataforma Brasil,  com os resultados das avaliações, cumprindo assim o item 1, do
inciso X.1, da Res. 466/12.

Art. 22º - Os protocolos de pesquisa deverão conter como elementos indispensáveis,
nos casos mais comuns, – via Plataforma Brasil:

a) Folha de rosto gerada pela Plataforma Brasil, preenchida, devidamente assinada e
carimbada  pelo  pesquisador  responsável  e  pelo  responsável  da  Instituição
Proponente;

b) O projeto de pesquisa deve conter obrigatoriamente o título e o resumo da pesquisa
em  língua  portuguesa,  e  demais  itens  que  compõe  a  estrutura  do  projeto,  como
objetivo  geral  e  específico,  procedimentos metodológicos de forma clara,  contendo
descrição de material e métodos, casuística, resultados esperados e bibliografia, além
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da descrição do local, período de realização da pesquisa, participante da pesquisa,
faixa  etária.  Descrever  os  riscos  e  benefícios,  direta  ou indiretamente inerente  ao
participante  da  pesquisa,  em  capítulo  próprio  (item  específico  para  riscos  e
benefícios). Orçamento financeiro e cronograma;

c) No cronograma, informar ano de execução da pesquisa, além dos itens obrigatórios,
como mês de submissão e apreciação pelo CEP e mês de início  da pesquisa de
campo;

d) O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) é um dos documentos mais
importantes para o CEP e para o participante da pesquisa, pois nele reza o contrato do
pesquisador  com o participante  da pesquisa,  além de ser  também um resumo da
própria pesquisa. O pesquisador deve orientar-se pela Resolução 466/12 adequando-o
obrigatoriamente a realidade de cada pesquisa a ser realizada. Neste documento o
pesquisador deve informar os objetivos da pesquisa, os procedimentos metodológicos
do trabalho, especificar local, período de realização da coleta de dados, número de
participantes,  faixa  etária.  Além  disso,  o  pesquisador  deverá  adequar  os  itens
conforme a especificidade do trabalho e informar os riscos e benefícios da pesquisa,
tal como descrito no corpo do projeto, destacando as medidas a serem adotadas pelo
pesquisador,  necessárias  para  minimizar  os  riscos  previsíveis,  considerando  as
dimensões físicas, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual, conforme
inciso  V,  da Res.  CNS 466/12.  Informar  ainda,  o nome e contato  do pesquisador
responsável no final do TCLE;

e) o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido deverá ser apresentado quando a
pesquisa  envolver  criança,  adolescente  ou  legalmente  incapaz,  livre  de  vícios
(simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação. 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;

Parágrafo  Único  -  Caso  haja  impedimento  justificado  do  relator  para  apresentar
pessoalmente o parecer por escrito na data da próxima reunião, deverá designar outro
membro para relatar o seu parecer, sob pena de caracterização de falta.

Art. 23º - A identidade dos membros relatores será apenas de conhecimento interno
do CEP e, em casos de investigação, de conhecimento da Diretoria Geral do ISGH,
sendo considerada antiética a revelação de tal codificação.

Art. 24º - Em casos excepcionais, será permitido o parecer ad referendum de projetos
por parte do Coordenador, ou por membro por ele designado, tendo que ser assinado
por mais dois membros do Comitê.

CAPÍTULO V – DO PROTOCOLO DE PESQUISA

Art.  25º -  O protocolo a ser submetido à revisão ética somente será apreciado se
forapresentada toda documentação solicitada pelo Sistema CEP/CONEP, considerada
anatureza e as especificidades de cada pesquisa. A Plataforma Brasil  é o sistema
oficial  delançamento  de  pesquisas  para  análise  e  monitoramento  do  Sistema
CEP/CONEP. Serãosolicitados os seguintes documentos, dentre outros:

I  -  Folha  de Rosto  gerada pela  Plataforma Brasil  com:  título  do projeto,  nome do
responsável,  CPF,  telefone  e  endereço  para  correspondência  do  pesquisador
responsável e do orientador, em caso de aluno de graduação;
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II  -  Descrição  do  projeto  de  pesquisa  redigido  em português,  compreendendo  os
seguintes itens:

a) Descrição dos objetivos e hipóteses a serem testadas;

b) Antecedentes científicos e dados que justifiquem a pesquisa;

c)  Descrição  detalhada  e  ordenada  do  projeto  de  pesquisa  (material  e  métodos,
casuística, resultados esperados e bibliografia);

d) Análise crítica de riscos e benefícios;

e) Duração total da pesquisa, a partir da aprovação (cronograma);

f) Explicação das responsabilidades do pesquisador, do orientador, da Instituição, do
promotor e do patrocinador;

g) Explicitação de critérios para suspender ou encerrar a pesquisa;

h) Local da pesquisa;

i)  Demonstrativo  da existência de infraestrutura necessária ao desenvolvimento da
pesquisa e para atender eventuais problemas dela resultantes;

j) Orçamento financeiro detalhado da pesquisa: recursos, fontes e destinação, bem
comoa forma e o valor da remuneração do pesquisador;

k) Explicitação de acordo preexistente quanto à propriedade das informações geradas;

l) Declaração de que os resultados da pesquisa poderão ser tornados públicos, sejam
eles favoráveis ou não, se houver interesse de uma das partes;

m) Declaração sobre o uso e destinação do material e/ou dados coletados.

III - Informações relativas aos sujeitos da pesquisa:

a) Descrição das características da população a estudar;

b) Descrição dos métodos que atinjam diretamente os sujeitos da pesquisa;

c) Identificação das fontes de material de pesquisa;

d)  Descrição dos planos para  o recrutamento de indivíduos  e os procedimentos a
serem seguidos, com critérios de inclusão e exclusão;

e)  Apresentação  do  "Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido"  –  TCLE  e/ou
“Termo  de  Assentimento”  para  a  pesquisa,  incluindo  informações  sobre  as
circunstâncias sob as quais o consentimento será obtido, quem irá tratar de obtê-lo e a
natureza dainformação a ser fornecida aos sujeitos da pesquisa;

f) Descrição de qualquer risco, avaliando sua probabilidade e gravidade;

g) Descrição das medidas para proteção ou minimização de qualquer risco eventual;

h) Apresentação da previsão de ressarcimento de gastos aos sujeitos da pesquisa.
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IV - Qualificação dos pesquisadores: "Curriculum Vitae" do pesquisador responsável e
dos demais participantes.

Art. 26º - Os protocolos de pesquisa deverão ser enquadrados em uma das seguintes
categorias:

a) aprovado;

b)  pendente:  quando  o  CEP  considera  necessária  a  correção  do  protocolo
apresentado, esolicita revisão específica,  modificação ou informação relevante,  que
deverá seratendida em prazo estipulado em norma operacional; e

c) não aprovado.

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 27º - O CEP deverá estar registrado na CONEP/MS.

Art.  28º  -  O  CEP  convidará  pessoas  ou  entidades  que  possam  colaborar  com
odesenvolvimento dos seus trabalhos, sempre que julgar necessário, podendo criar
subcomissões para assuntos específicos.

Art.  29º  -  O  relator  ou  qualquer  membro  poderá  requerer  ao  Coordenador,  a
qualquertempo,  que solicite  o  encaminhamento ou diligências  de processos ou de
consultas  a  outras  pessoas  ou  instituições  públicas  ou  privadas,  nacionais  e
internacionais,  para  estudo,  pesquisa  ou  informações  necessárias  à  solução  dos
assuntos  que  lhes  forem  distribuídos,  bem  como  solicitar  o  comparecimento  de
qualquer pessoa às reuniões para prestar esclarecimentos.

Art. 30º - É vedada a revelação dos nomes dos relatores designados para a análise
dos Protocolos de Pesquisa.

Art. 31º - Uma vez aprovado o projeto, o CEP passa a ser co-responsável no que se
refereaos aspectos éticos da pesquisa.

Art.  32º  -  Consideram-se  autorizados  para  execução,  os  projetos  aprovados  pelo
CEP ,exceto os que se enquadrarem nas áreas temáticas especiais definidas pela
legislação em vigor,  os quais,  após aprovação pelo CEP,  deverão ser  enviados  à
CONEP/CNS/MS, quedará o devido encaminhamento.

Art.  33º  -  Os CEP e a  CONEP poderão contar  com consultores  ad hoc,  pessoas
pertencentes, ou não, à instituição/organização, com a finalidade de fornecer subsídios
técnicos.

Art. 34º - Pesquisa que não se faça acompanhar do respectivo protocolo não deve ser
analisada.

Art.  35º  -  Considera-se  antiética  a  pesquisa  aprovada  que  for  descontinuada
pelopesquisador responsável, sem justificativa previamente aceita pelo CEP ou pela
CONEP.

Art. 36º - O CEP poderá, se entender oportuno e conveniente, no curso da revisão
ética,  solicitar  informações,  documentos  e  outros,  necessários  ao  perfeito
esclarecimento  das  questões,  ficando  suspenso  o  procedimento  até  a  vinda  dos
elementos solicitados.
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Art.  37º -  Das decisões de não aprovação caberá recurso ao próprio CEP e/ou à
CONEP,  no prazo de 30 dias,  sempre que algum fato novo for  apresentado para
fundamentar a necessidade de uma reanálise.

Art.  38º  -  O  CEP  e  a  CONEP  deverão  determinar  o  arquivamento  do  protocolo
depesquisa  nos  casos  em que o  pesquisador  responsável  não  atender,  no  prazo
assinalado, àssolicitações que lhe foram feitas. Poderão ainda considerar o protocolo
retirado, quando solicitado pelo pesquisador responsável.

CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  39º  -  Os  casos  omissos  e  as  dúvidas  surgidas  na  aplicação  do  presente
Regimento Interno serão dirimidas pelo Coordenador do CEP.

Art.  40º - O presente Regimento Interno poderá ser alterado mediante proposta de
maioriasimples dos membros do CEP.

Art.  41º - O presente Regimento Interno entrará em vigor após credenciamento do
CEP na CONEP.

Fortaleza, 22 de abril de 2014.
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