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Missão: ‘‘Elaborar e atualizar as diretrizes e normas para a proteção
dos participantes de pesquisa e coordenar a rede de
Comitês de Ética em Pesquisa das Instituições’’

Fonte: Plataforma Brasil, 2017/2018

Os treinamentos CEP tê m o intuito de atualizar os
membros do CEP, gestores de instituiçõ es e
Treinamentos
pesquisadores com relaçã o à s normas, protocolos e
de CEP
recursos da Plataforma Brasil. O resultado é a
ampliaçã o da e iciê ncia do sistema CEP/Conep.
O nú mero de treinamentos regionais de quali icaçã o, entre 2016 e
2018, aumentou consideravelmente. Somente até o mê s de junho
deste ano já ocorreram 4 treinamentos: Brasıĺia, Manaus, Cuiabá e
Belo Horizonte.

Os Comitê s de Etica em Pesquisa – CEP sã o uma rede
nacional, coordenada e descentralizada, aonde os
projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sã o
avaliados, visando principalmente a proteçã o dos
participantes de pesquisa. Eram 731 comitê s no ano de
2016, 791 em 2017 e até o momento, no ano de 2018, 806 CEPs em atividade.
Esse crescimento facilita e amplia o suporte efetivo ao participante de
pesquisa, ao pesquisador, formando uma rede de apoio extensa e
capilarizada por todo paıś.

CEPs em
expansão

Reuniõ es ordiná rias Conep: 25, 26 e 27 de julho.
Cronograma
mensal

Conep
Responde

Treinamentos CEP – Comitê s de Etica em Pesquisa:
30 e 31 de julho, em Belo Horizonte.
O que ocorre com os prazos quando a Plataforma
Brasil se apresenta fora do ar ou com erro interno?

Todos os prazos para a submissã o de documentos sã o
suspensos, enquanto o sistema é restabelecido. Assim
que a Plataforma Brasil volta à ativa os anexos podem
ser enviados, sem prejuıźo para o pesquisador.

Como se dá o processo de renovação do Comitê de Ética?
A renovaçã o de registro do CEP deve ser solicitada pelo gestor
institucional. O prazo é de 60 dias antes do vencimento do perıo
́ do de gestã o,
seguindo o preconizado nas Resoluçõ es CNS nº 466/12, 240/97, 370/07 e
Norma Operacional 001/13.
Para mais informaçõ es sobre os formulá rios de alteraçã o de dados ou
de cadastro de CEP, envie um e-mail solicitando os procedimentos para
conep.cep@saude.gov.br.
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A Conep recebe cada vez mais destaque na mıd
́ ia, que
periodicamente faz mençã o ao seu trabalho na aprovaçã o
de pesquisas clı́ n icas visando novos tratamentos.

Depois do surto de febre amarela atingir principalmente
os Estados de Sã o Paulo e Minas Gerais, pesquisadores
se uniram na busca por um tratamento para a doença. O mesmo medicamento
usado no combate à hepatite C será testado em voluntá rios. A Conep fará a
aná lise de todas as fases do protocolo clın
́ ico.
Outro destaque foi a aprovaçã o do estudo clı́ n ico sobre a
metilenodioximetanfetamina, droga importada dos Estados Unidos, com
autorizaçã o da Anvisa, que busca diminuir sintomas do stress pó s-traumá tico.
A Conep també m aprovou uma pesquisa sobre a substâ ncia
crenezumabe, que pretende impedir o avanço do Alzheimer e assegurar anos
a mais de lucidez para o enfermo.
A Conep busca defender os direitos dos participantes
de pesquisa, atualizar os protocolos aplicá veis à s pesquisas
com seres humanos e coordenar a rede CEP/Conep.
Como resultados de discussõ es dos Grupos de Trabalho
no ú ltimo ano, foram realizadas trê s consultas à sociedade:
a primeira, já publicada, para de iniçã o de diretrizes e açõ es relacionadas a
pesquisas que envolvem pessoas portadoras de doenças ultrarraras
(Resoluçã o CNS n° 563/2017) e a segunda, aguardando homologaçã o,
relacionada à necessidade de normatizar a realizaçã o de pesquisas de
interesse estraté gico para o SUS (Resoluçã o nº 580, de 22 de março de 2018).
A terceira está relacionada à s contribuiçõ es dos usuá rios para a
atualizaçã o da Plataforma Brasil.

Consultas à
sociedade

Interfaces
Institucionais

O ano de 2017 foi marcado pelo fortalecimento
de relaçõ es entre o sistema CEP/Conep, CNS, Ministé rio
da Saú de, SCTIE, Anvisa e setor regulató rio,
proporcionando sinergia entre os ó rgã os e o melhor
desenvolvimento do trabalho em equipe.

A Plataforma Brasil é a ferramenta de submissã o e
Plataforma
acompanhamento da tramitaçã o de projetos que
Brasil
envolvem os seres humanos no paıś, desde o ano de 2012.
De 2012 a 2017 o nú mero de usuá rios cresceu
linearmente. Já no primeiro ano alcançou 97.506 inscritos,
e apó s 5 anos há mais de 500.000 pesquisadores cadastrados, conforme demonstra
o grá ico:

Fonte: Plataforma Brasil, Sistema Gestã o e SEI - 2017
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