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Relatório sobre o processo de elaboração da Resolução da Ética em Pesquisa nas 

Ciências Humanas e Sociais (CHS), prevista na Res. 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), com ênfase na conseqüente “consulta à sociedade”. 

  

14 de outubro de 2015 

 

Em julho de 2013, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) atendeu 

finalmente, e de modo parcial, às antigas e recorrentes reivindicações, feitas por 

pesquisadores e associações científicas das CHS, e reiteradas, mais recentemente, pelo 

Fórum de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas (FCHSSA), de reconhecer a 

especificidade da avaliação da ética em pesquisa nessas áreas de conhecimento. 

Organizou para tanto um grupo de trabalho, com a missão de dar prosseguimento à 

previsão, na Resolução 466/12 do CNS, da necessidade de elaboração de outra resolução 

que se ocupasse das “especificidades éticas das pesquisas nas ciências sociais e humanas 

e de outras que se utilizam de metodologias próprias dessas áreas”.  

O GT CHS foi o primeiro grupo de trabalho da CONEP cuja composição não se limitou 

aos próprios membros da Comissão e que incluiu representantes de associações de 

pesquisadores. O GT CHS solicitou a indicação de representantes de várias associações 

nacionais das áreas de ciências humanas e sociais, e contou com o apoio do Fórum 

CHSSA para essa arregimentação. O GT CHS veio a ser composto por 18 associações 

nacionais de pesquisa e/ou pós-graduação das áreas de CHS, por representantes do CNS 

e do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde (DECIT/SCTIE/MS), 

sob coordenação de membro da CONEP. Teve como missão a elaboração de uma 

resolução congruente com as especificidades das CHS, em sua ampla diversidade, 

mantendo o foco na proteção dos direitos humanos dos participantes de pesquisas. A 

primeira reunião do GT realizou-se em 14 de agosto de 2013 e, desde esse encontro até 

outubro de 2015, foram realizadas 24 reuniões, além de 7 reuniões conjuntas com os 

demais GT da CONEP; o que evidencia a intensidade do trabalho realizado em face da 

amplitude do desafio. Os encontros foram realizados em Brasília, com financiamento do 

DECIT/SCTIE/MS.  

A primeira Minuta que o GT CHS entregou à CONEP foi discutida no Encontro 

Extraordinário de Comitês de Ética em Pesquisa (ENCEP), realizado entre 17 e 19 de 
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novembro de 2014, organizado especificamente para receber sugestões ao texto das 

Minutas que estavam em elaboração por diferentes GT instituídos pela CONEP, entre 

elas a Minuta de CHS. Todas as sugestões apresentadas nessa reunião foram registradas. 

Após apreciação das sugestões do ENCEP e laboriosa rediscussão da Minuta no GT, e 

com a CONEP e o CNS (o que envolveu uma carta aberta assinada em 02/02/2015 pelos 

representantes das associações participantes do GT, em que foram defendidos os pontos 

mais delicados dessa negociação em face da atitude rígida da CONEP), o texto foi 

colocado em Consulta à Sociedade pelo Conselho, tendo ficado disponível para 

contribuições entre 21 de julho e 4 de setembro de 2015.  

Essas contribuições foram cuidadosamente analisadas pelo GT, que fez as adequações 

necessárias ou cabíveis no texto original, o que resultou em novo formato da Minuta (em 

anexo), ora em processo de apreciação pela CONEP e pelo CNS.  Outro documento (em 

anexo) apresenta as justificativas para as decisões tomadas em relação a todas as 

sugestões de modificação, incluídas ou não na Minuta.  

O processo de consulta foi muito bem sucedido, sendo todas as mensagens recebidas pelo 

CNS encaminhadas à Coordenadora do GT CHS, que presidiu à organização do material 

pelo GT, sob a forma de tabelas e planilhas. Foram destacadas as contribuições 

propositivas específicas, de modo a responder, positiva ou negativamente, a todas elas.  

Houve 394 contribuições individuais e coletivas das mais variadas disciplinas, 

instituições e áreas do país, sendo 59 contribuições coletivas. Do total, apenas 12 não 

externaram expressamente sua aprovação da minuta; sem, no entanto, repudiá-la in totum. 

Apenas uma contribuição (dentre essas 12) apresentou uma opinião completamente 

crítica do documento em análise. Houve 6 contribuições de CEP  (dentre as coletivas), 

sendo uma delas a contribuição crítica mencionada.  

Algumas temáticas mereceram uma atenção mais generalizada dos contribuintes. Pode-

se registrar, por exemplo, a ocorrência de quase 300 manifestações explícitas favoráveis 

à preservação dos arts. 31 e 32 da minuta, relativos à equidade na gestão do sistema 

CEP/CONEP.  

Também foram maciças as contribuições a três tópicos que não constavam da minuta, 

mas que se relacionam ao sistema de avaliação da ética em pesquisa nas CHS. O primeiro 

tópico foi o da conveniência da existência de outro sistema de avaliação da ética em 

pesquisa nas CHS fora do MS e do CNS, que mereceu 280 manifestações favoráveis. A 

http://www.portal.abant.org.br/index.php/institucional/etica-em-pesquisa
mailto:fchssa@gmail.com


1 
 

 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA 

 
 

RESOLUÇÃO Nº      DE      DE                      DE  2015 
 

 
 

O PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, em sua XXXª Reunião 
Ordinária, realizada nos dias xx do mês de xxx de xxx, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº 
8.142, de 28 de dezembro de 1990, e 

Considerando que a ética é uma construção humana, portanto histórica, social e cultural;  

Considerando que a ética em pesquisa implica o respeito pela dignidade humana e a proteção 
devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos; 

Considerando que o agir ético do pesquisador demanda ação consciente e livre do 
participante; 

Considerando que a pesquisa em ciências humanas e sociais exige respeito e garantia do 
pleno exercício dos direitos dos participantes, devendo ser concebida, avaliada e realizada de modo a prever 
e evitar possíveis danos aos participantes;  

Considerando que as Ciências Humanas e Sociais têm especificidades nas suas concepções e 
práticas de pesquisa, na medida em que nelas prevalece uma acepção pluralista de ciência da qual decorre 
a adoção de múltiplas perspectivas teórico-metodológicas, bem como lidam com atribuições de significado, 
práticas e representações, sem intervenção direta no corpo humano, com natureza e grau de risco 
específico; 

Considerando que a relação pesquisador-participante se constrói continuamente no processo 
da pesquisa, podendo ser  redefinida  a  qualquer momento  no  diálogo  entre  subjetividades, implicando 
reflexividade e construção de relações não hierárquicas; 

Considerando os documentos que constituem os pilares do reconhecimento e da afirmação 
da dignidade, da liberdade e da autonomia do ser humano, como a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, de 1948 e a Declaração Interamericana de Direitos e Deveres Humanos, de 1948;  

Considerando a existência do sistema dos Comitês de Ética em Pesquisa e da Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa; 

Considerando que a Resolução 466/12, no artigo XIII.3, reconhece as especificidades éticas 
das pesquisas nas Ciências Humanas e Sociais  e de outras que se utilizam de metodologias próprias dessas 
áreas, dadas suas particularidades; 

Considerando que a produção científica deve implicar benefícios atuais ou potenciais para o 
ser humano, para a comunidade na qual está inserido e para a sociedade, possibilitando a promoção de 
qualidade digna de vida a partir do respeito aos direitos civis, sociais, culturais e a um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado;  
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Considerando a importância de se construir um marco normativo claro, preciso e plenamente 
compreensível por todos os envolvidos nas atividades de pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, resolve: 

Art. 1º  Esta Resolução dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas 
e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os 
participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes 
na vida cotidiana, na forma definida nesta Resolução. 

Parágrafo único.  Não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP/CONEP:  
I – pesquisa de opinião pública com participantes não identificados;  
II – pesquisa que utilize informações de acesso público, nos termos da Lei nº  12.527, de 18 

de novembro de 2011; 
III – pesquisa que utilize informações de domínio público; 
IV - pesquisa censitária; 

V - pesquisa com bancos de dados, cujas informações são agregadas, sem possibilidade de 
identificação individual; e 

VI - pesquisa realizada exclusivamente com textos científicos para revisão da literatura 
científica; 

 
VII - pesquisa que objetiva  o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea 

e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam identificar o sujeito;  
e 

 
VIII – atividade realizada com o intuito exclusivamente de educação, ensino ou treinamento 

sem finalidade de pesquisa científica, de alunos de graduação, de curso técnico, ou de profissionais em 
especialização. 

§ 1 º   Não se enquadram no inciso antecedente os Trabalhos de Conclusão de Curso, 
monografias e similares, devendo-se, nestes casos, apresentar o protocolo de pesquisa ao sistema 
CEP/CONEP; 

§ 2 º   Caso, durante o planejamento ou a execução da atividade de educação, ensino ou 
treinamento surja a intenção de incorporação dos resultados dessas atividades em um projeto de pesquisa, 
dever-se-á, de forma obrigatória, apresentar o protocolo de pesquisa ao sistema CEP/CONEP 

 
Capítulo I 

DOS TERMOS E DEFINIÇÕES 
Art. 2º  Para os fins desta Resolução, adotam-se os seguintes termos e definições: 

I - assentimento livre e esclarecido: anuência do participante da pesquisa: criança, 
adolescente ou indivíduos impedidos de forma temporária ou não de consentir, na medida de sua 
compreensão e respeitadas suas singularidades, após esclarecimento sobre a natureza da pesquisa, 
justificativa, objetivos, métodos, potenciais benefícios e riscos. A obtenção do assentimento não elimina a 
necessidade do consentimento do responsável;  

II - assistência ao participante da pesquisa: é aquela prestada para atender danos imateriais 
decorrentes, direta ou indiretamente, da pesquisa; 

III – benefícios: contribuições atuais ou potenciais da pesquisa para o ser humano, para a 
comunidade na qual está inserido e para a sociedade, possibilitando a promoção de qualidade digna de vida, 
a partir do respeito aos direitos civis, sociais, culturais e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

IV – confidencialidade: é a garantia do resguardo das informações dadas em confiança e a 
proteção contra a sua revelação não autorizada. 
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V - consentimento livre e esclarecido: anuência do participante da pesquisa ou de seu 
representante legal, livre de simulação, fraude, erro ou intimidação, após esclarecimento sobre a natureza da 
pesquisa, sua justificativa, seus objetivos, métodos, potenciais benefícios e riscos;  

VI – informações de acesso público: dados que podem ser utilizados na produção de pesquisa 
e na transmissão de conhecimento e que se encontram disponíveis sem restrição ao acesso dos 
pesquisadores e dos cidadãos em geral, não estando sujeitos a limitações relacionadas à privacidade, à 
segurança ou ao controle de acesso. Essas informações podem estar processadas, ou não, e contidas em 
qualquer meio, suporte e formato produzido ou gerido por órgãos públicos ou privados.  

VII - dano material: lesão que atinge o patrimônio do participante da pesquisa em virtude 
das características ou dos resultados do processo de pesquisa, impondo uma despesa pecuniária ou 
diminuindo suas receitas auferidas ou que poderiam ser auferidas; 

VIII - dano imaterial: lesão em direito ou  bem  da  personalidade,  tais  como integridades 
física e psíquica, saúde, honra, imagem, e privacidade, ilicitamente produzida ao participante da pesquisa 
por características ou resultados do processo de pesquisa; 

IX - discriminação: caracterização ou tratamento social de uma pessoa ou grupo de pessoas, 
com consequente violação da dignidade humana, dos direitos humanos e sociais e das liberdades 
fundamentais dessa pessoa ou grupo de pessoas; 

X - esclarecimento: processo de apresentação clara e acessível da natureza da pesquisa, sua 
justificativa, seus objetivos, métodos,  potenciais  benefícios  e  riscos,  concebido  na  medida  da 
compreensão do participante, a partir de suas características individuais,  sociais, econômicas e culturais, 
e em razão das abordagens metodológicas aplicadas. Todos esses elementos determinam se o 
esclarecimento dar-se-á por documento escrito, por imagem ou de forma oral, registrada ou sem registro;   

XI - estigmatização: atribuição de conteúdo negativo a uma ou mais características (estigma) 
de uma pessoa ou grupo de pessoas, com consequente violação à dignidade humana, aos direitos humanos e 
liberdades fundamentais dessa pessoa ou grupo de pessoas; 

XII - etapas preliminares de uma pesquisa: são assim consideradas as atividades que o 
pesquisador tem que desenvolver para averiguar as condições de possibilidade de realização da pesquisa, 
incluindo investigação documental e contatos diretos com possíveis participantes, sem sua identificação e 
sem o registro público e formal das informações assim obtidas; não devendo ser confundidas com “estudos 
exploratórios” ou com “pesquisas piloto”, que devem ser consideradas como projetos de pesquisas. 
Incluem-se nas etapas preliminares as visitas às comunidades, aos serviços, as conversas com liderança 
comunitárias, entre outros;  

XIII - participante da pesquisa: indivíduo ou grupo, que não sendo membro da equipe de 
pesquisa, dela participa de forma esclarecida e voluntária, mediante a concessão de consentimento e 
também, quando couber, de assentimento, nas formas descritas nesta resolução; 

XIV – pesquisa de opinião pública: consulta verbal ou escrita de caráter pontual, realizada 
por meio de metodologia específica , através da qual o participante, é convidado a expressar sua 
preferência, avaliação ou o sentido que atribui a temas, atuação de pessoas e organizações, ou a produtos e 
serviços; sem possibilidade de identificação do participante;  

XV - pesquisa encoberta: pesquisa conduzida sem que os participantes sejam informados 
sobre objetivos e procedimentos do estudo, e sem que seu consentimento seja obtido previamente ou durante 
a realização da pesquisa. A pesquisa encoberta se justifica em circunstâncias nas quais a informação sobre 
objetivos e procedimentos alteraria o comportamento alvo do estudo ou quando a utilização deste método se 
apresenta como única forma de condução do estudo. Sempre que se mostre factível, o consentimento dos 
participantes deverá ser buscado posteriormente; 
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XVI - pesquisa em ciências humanas e sociais: aquelas que se voltam para o conhecimento, 
compreensão das condições, existência, vivência e saberes das pessoas e dos grupos, em suas relações 
sociais, institucionais, seus valores culturais, suas ordenações históricas e políticas e suas formas de 
subjetividade e comunicação, de forma direta ou indireta, incluindo as modalidades de pesquisa que 
envolvam intervenção; 

XVII - pesquisador responsável: pessoa com no mínimo título de tecnólogo, bacharel ou 
licenciatura, responsável pela coordenação e realização da pesquisa e pela integridade e bem estar dos 
participantes no processo de pesquisa. No caso de discentes de graduação que realizam pesquisas para a 
elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, a pesquisa será registrada no CEP, sob-responsabilidade do 
respectivo orientador do TCC; 

XVIII - Preconceito: valor negativo atribuído a uma pessoa ou grupo de pessoas, com 
consequente violação dos direitos civis e políticos e econômicos, sociais e culturais; 

XIX - privacidade: direito do participante da pesquisa de manter o controle sobre suas 
escolhas e informações pessoais e de resguardar sua intimidade, sua imagem e seus dados pessoais, sendo 
uma garantia de que essas escolhas de vida não sofrerão invasões indevidas, pelo controle público, estatal 
ou não estatal, e pela reprovação social a partir das características ou dos resultados da pesquisa;  

XX - processo de consentimento e de assentimento: processo pautado na construção de 
relação de confiança entre pesquisador e participante da pesquisa, em conformidade com suas cultura e 
continuamente aberto ao diálogo e ao questionamento, não sendo o registro de sua obtenção 
necessariamente escrito;   

XXI - protocolo de pesquisa: conjunto de documentos contemplando a folha de rosto e o 
projeto de pesquisa com  a descrição  da pesquisa em  seus  aspectos  fundamentais  e  as  informações 
relativas  ao  participante  da  pesquisa,  à  qualificação  dos  pesquisadores  e  a  todas  as  instâncias 
responsáveis. Aplica-se o disposto na norma operacional do CNS em vigor ou outra que venha a substituí-
la, no que couber e quando não houver prejuízo no estabelecido nesta Resolução; 

XXII - registro do consentimento ou do assentimento: documento em qualquer meio, formato 
ou mídia, como papel, áudio, filmagem, mídia eletrônica e digital, que registra a concessão de 
consentimento ou de assentimento livre e esclarecido, sendo a forma de registro escolhida a partir das 
características individuais, sociais, linguísticas,  econômicas  e culturais do participante da pesquisa e 
em razão  das abordagens metodológicas aplicadas; 

XXIII - relatório final: é aquele apresentado no encerramento da pesquisa, contendo todos os 
seus resultados; 

XXIV – ressarcimento: compensação material dos gastos decorrentes da participação na 
pesquisa, ou seja, despesas do participante e seus acompanhantes, tais como transporte e alimentação;  

XXV – risco da pesquisa: possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, 
intelectual, social, cultural do ser humano, em qualquer etapa da pesquisa e dela decorrente; e 

XXVI - vulnerabilidade: situação na qual pessoa ou grupo de pessoas tenha reduzida a 
capacidade de tomar decisões e opor resistência na situação da pesquisa, em decorrência de fatores 
individuais, psicológicos, econômicos, culturais, sociais ou políticos. 

 
Capítulo II 

DOS PRINCÍPIOS ÉTICOS DAS PESQUISAS EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
Art. 3º  São princípios éticos das pesquisas em Ciências Humanas e Sociais: 

I - reconhecimento da liberdade e autonomia de todos os envolvidos no processo de 
pesquisa, inclusive da liberdade científica e acadêmica;  



5 
 

II - defesa dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo nas relações que 
envolvem os processos de pesquisa; 

III - respeito aos valores culturais, sociais, morais e religiosos, bem como aos hábitos e 
costumes, dos participantes das pesquisas; 

IV - empenho na ampliação e consolidação da democracia por meio da socialização da 
produção de conhecimento resultante da pesquisa, inclusive em formato acessível ao grupo ou população 
que foi pesquisada;  

V – recusa de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à 
participação de indivíduos e grupos vulneráveis e discriminados e às diferenças dos processos de pesquisa; 

VI - garantia de assentimento ou consentimento dos participantes das pesquisas, esclarecidos 
sobre seu sentido e implicações; 

VII - garantia da confidencialidade das informações, da privacidade dos participantes e da 
proteção de sua identidade, inclusive do uso de sua imagem e voz;  

VIII - garantia da não utilização, por parte do pesquisador, das informações obtidas em 
pesquisa em prejuízo dos seus participantes;  

IX - compromisso de todos os envolvidos na pesquisa de não criar, manter ou ampliar as 
situações de risco ou vulnerabilidade para indivíduos e coletividades, nem acentuar o estigma, o preconceito 
ou a discriminação; e 

X – compromisso de propiciar assistência a eventuais danos imateriais, decorrentes da 
participação na pesquisa, conforme o caso e enquanto necessário. 

 
 

Capítulo III 
DO PROCESSO DE CONSENTIMENTO E DO ASSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 
Art. 4º  O processo de consentimento e do assentimento livre e esclarecido envolve o 

estabelecimento de relação de confiança entre pesquisador e participante, continuamente aberto ao diálogo 
e ao questionamento, podendo ser obtido ou registrado em qualquer das fases de execução da pesquisa, 
bem como retirado a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ao participante. 

Art. 5º  O processo de comunicação do consentimento e do assentimento livre e esclarecido 
pode  ser realizado por meio de sua expressão oral, escrita, língua de sinais ou de outras formas que 
se mostrem adequadas, devendo ser consideradas as características individuais, sociais, econômicas e 
culturais da pessoa ou grupo de pessoas participante da pesquisa e as abordagens metodológicas aplicadas.  

§ 1 º   O processo de comunicação do consentimento e do assentimento livre e esclarecido 
deve ocorrer de maneira espontânea, clara e objetiva, e evitar modalidades excessivamente formais, num 
clima de mútua confiança, assegurando uma comunicação plena e interativa. 

§ 2º  No processo de comunicação do consentimento e do assentimento livre e esclarecido, o 
participante deverá ter a oportunidade de esclarecer suas dúvidas, bem como dispor do tempo que lhe for 
adequado para a tomada de uma decisão autônoma.  

Art. 6º  O pesquisador deverá buscar o momento, condição e local mais adequado para que os 
esclarecimentos sobre a pesquisa sejam efetuados, considerando, para isso, as peculiaridades do convidado a 
participar da pesquisa, a quem será garantido o direito de recusa. 
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Art. 7º O pesquisador deverá assegurar espaço para que o participante possa expressar 
seus receios ou dúvidas durante o processo de pesquisa, evitando qualquer forma de imposição ou 
constrangimento, respeitando sua cultura. 

Art. 8º As informações sobre a pesquisa devem ser transmitidas de forma acessível e 
transparente para que o convidado a participar de uma pesquisa, ou seu representante legal, possa se 
manifestar, de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida.  

Art. 9º São direitos dos participantes: 
I - ser informado sobre a pesquisa; 

II - desistir a qualquer momento de participar da pesquisa, sem qualquer prejuízo; 
III - ter sua privacidade respeitada; 

IV – ter garantida a confidencialidade das informações pessoais; 
V – decidir se sua identidade será divulgada e quais são, dentre as informações que forneceu, 

as que podem ser tratadas de forma pública;  
VI – ser indenizado pelo dano decorrente da pesquisa, nos termos da Lei; e 

VII – o ressarcimento das despesas diretamente decorrentes de sua participação na pesquisa. 
 

Seção I 
Da obtenção do Consentimento e do Assentimento 

Art. 10.  O pesquisador deve esclarecer o potencial participante, na medida de sua 
compreensão e respeitadas suas singularidades, sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, 
direitos, riscos e potenciais benefícios. 

Art. 11.  O consentimento do participante da pesquisa deverá ser particularmente garantido 
àquele que, embora plenamente capaz, esteja exposto a condicionamentos específicos, ou sujeito a relação 
de autoridade ou de dependência, caracterizando situações passíveis de limitação da autonomia. 

Art. 12.  Deverá haver justificativa da escolha de crianças, de adolescentes e de pessoas em 
situação de diminuição de sua capacidade de decisão no protocolo a ser aprovado pelo sistema 
CEP/CONEP.   

Parágrafo único.  Nos casos previstos no caput deverão ser obtidos o assentimento do 
participante e o consentimento livre e esclarecido, por meio dos representantes legais do participante da 
pesquisa, preservado o direito à informação e à autonomia do participante, de acordo com a sua capacidade. 

Art. 13.  Em comunidades cuja cultura reconheça a autoridade do líder ou do coletivo 
sobre o indivíduo, como é o caso de algumas comunidades tradicionais, indígenas ou religiosas, por 
exemplo, a obtenção da autorização para a pesquisa deve respeitar tal particularidade, sem prejuízo do 
consentimento individual, quando possível e desejável.  

Art. 14.  A dispensa do consentimento justifica-se nos seguintes casos:  
I - pesquisas que envolvam indícios de prática de ilícito, por parte de funcionários e gestores 

da instituição em que será realizada a investigação, ou aquela em que há evidente relevância pública e que 
possa implicar a revelação de fatos inconvenientes ao participante ou a sua instituição; como por exemplo, 
pesquisa realizada em clínicas geriátricas, psiquiátricas, presídios ou outras instituições fechadas, que 
podem identificar tratamento inadequado das pessoas que nela residem, avaliações de serviços, pesquisas 
sobre corrupção em instituições públicas ou privadas, entre outros; e 

II - pesquisas cujo objeto envolva agrupamentos transitórios de pessoas aproximadas por 
motivações ou atividades comuns, sem vínculo prévio entre si, e cujos comportamentos coletivos podem 
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ser pesquisados sem identificação individual dos participantes. Inclui-se a pesquisa com multidões, tal 
como a pesquisa que investiga o comportamento das torcidas em estádios de futebol, o que não isenta de 
submissão do protocolo ao sistema CEP/CONEP.   

Parágrafo único.  No caso do inciso I a dispensa do consentimento deverá ser avaliada e 
aprovada pelo sistema CEP/CONEP. 

Seção II 

Do Registro do Consentimento e do Assentimento 
Art. 15.  O Registro do Consentimento e do Assentimento é o meio pelo qual é explicitado o 

consentimento livre e esclarecido do participante ou de seu responsável legal, sob a forma escrita, sonora, 
imagética, ou em outras formas que atendam às características da pesquisa e dos participantes,  devendo 
conter informações em linguagem clara e de fácil entendimento para o suficiente esclarecimento sobre a 
pesquisa. 

§ 1º  Quando não houver registro de consentimento e do assentimento, o pesquisador deverá 
entregar documento ao participante que contemple as informações previstas para o consentimento livre e 
esclarecido sobre a pesquisa. 

§ 2º  A obtenção de consentimento pode ser comprovada também por meio de testemunha 
que não componha a equipe de pesquisa e que acompanhou a manifestação do consentimento.  

Art. 16.  O pesquisador deverá justificar o meio de registro mais adequado, considerando, 
para isso, o grau de risco envolvido, as características do processo da pesquisa e do participante. 

§ 1º  Os casos em que seja inviável o Registro de Consentimento ou do Assentimento Livre 
e Esclarecido ou em que este registro signifique riscos substanciais à privacidade e confidencialidade dos 
dados do participante ou aos vínculos de confiança entre pesquisador e pesquisado, a dispensa deve ser 
justificada pelo pesquisador responsável ao sistema CEP/CONEP.  

§ 2º  A dispensa do registro de consentimento ou de assentimento não isenta o pesquisador do 
processo de consentimento ou de assentimento, salvo nos casos previstos nesta Resolução. 

§ 3º  A dispensa do Registro do Consentimento deverá ser avaliada e aprovada pelo sistema 
CEP/CONEP.  

Art. 17.  O Registro de Consentimento Livre e Esclarecido, em seus diferentes formatos, 
deverá conter esclarecimentos suficientes sobre a pesquisa, incluindo:  

I - a justificativa, os objetivos e os procedimentos que serão utilizados na pesquisa, com 
informação sobre métodos a serem utilizados, em linguagem clara e acessível, aos participantes da pesquisa, 
respeitada a natureza da pesquisa; 

II - a explicitação dos possíveis danos decorrentes da participação na pesquisa, além da 
apresentação das providências e cautelas a serem empregadas para evitar situações que possam causar dano, 
considerando as características do participante da pesquisa; 

III - a garantia de plena liberdade do participante da pesquisa para decidir sobre sua 
participação, podendo retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem prejuízo algum;  

IV - a garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa seja 
pessoa ou grupo de pessoas, durante todas as fases da pesquisa, exceto quando houver sua manifestação 
explícita em sentido contrário, mesmo após o término da pesquisa;  

V - informação sobre a forma de acompanhamento e a assistência a que terão direito os 
participantes da pesquisa, inclusive considerando benefícios, quando houver;  

VI - garantia aos participantes do acesso aos resultados da pesquisa;  
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VII - explicitação da garantia ao participante de ressarcimento e a descrição das formas de 
cobertura das despesas realizadas pelo participante decorrentes da pesquisa, quando houver;  

VIII - a informação do endereço, e-mail e contato telefônico, dos responsáveis pela 
pesquisa;  

IX - breve explicação sobre o que é o CEP, bem como endereço, e-mail e contato 
telefônico do CEP local e, quando for o caso, da CONEP; e 

X - a informação de que o participante terá acesso ao registro do consentimento sempre que 
solicitado.  

§ 1º  Nos casos em que algum dos itens não for contemplado na modalidade de registro 
escolhida, tal informação deverá ser entregue ao participante em documento complementar, de maneira a 
garantir que todos os itens supracitados sejam informados aos participantes. 

§ 2º  Nos casos em que em que o consentimento ou o assentimento livre e esclarecido não for 
registrado por escrito, o participante poderá ter acesso ao registro do consentimento ou do assentimento 
sempre que solicitado.  

§ 3º  Nos  casos em que o consentimento ou o assentimento livre e esclarecido for 
registrado por escrito uma via, assinada pelo participante e pelo pesquisador responsável, deve ser entregue 
ao participante. 

§ 4º  O assentimento do participante da pesquisa deverá constar do registro do consentimento. 

 
Capítulo IV 

DOS RISCOS 
Art. 18.  Nos projetos de pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, a definição e a gradação 

do risco resultam da apreciação dos seus procedimentos metodológicos e do seu potencial de causar danos 
maiores ao participante do que os existentes na vida cotidiana, em consonância com o caráter processual e 
dialogal dessas pesquisas. 

Art. 19.  O pesquisador deve estar sempre atento aos riscos que a pesquisa possa acarretar aos 
participantes em decorrência dos seus procedimentos, devendo para tanto serem adotadas medidas de 
precaução e proteção, a fim de evitar dano ou atenuar seus efeitos. 

§ 1º  Quando o pesquisador perceber qualquer possibilidade de dano ao participante, 
decorrente da participação na pesquisa, deverá discutir com os participantes as providências cabíveis, que 
podem incluir o encerramento da pesquisa e informar o sistema CEP/CONEP.  

§ 2º  O participante da pesquisa que vier a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua 
participação na pesquisa, previsto ou não no Registro de Consentimento Livre e Esclarecido, tem direito a 
assistência e a buscar indenização. 

Art. 20.  O pesquisador deverá adotar todas as medidas cabíveis para proteger o participante 
quando criança, adolescente, ou qualquer pessoa cuja autonomia esteja reduzida ou que esteja sujeita a 
relação de autoridade ou dependência que caracterize situação de limitação da autonomia, reconhecendo sua 
situação peculiar de vulnerabilidade, independentemente do nível de risco da pesquisa.  

Art. 21.  O risco previsto no protocolo será graduado nos níveis mínimo, baixo, moderado ou 
elevado, considerando sua magnitude em função de características e circunstâncias do projeto, conforme 
definição de Resolução específica sobre tipificação e gradação de risco e sobre tramitação dos protocolos. 

§  1º  A tramitação dos protocolos será diferenciada de acordo com a gradação de risco. 

§ 2º  A gradação do risco deve distinguir diferentes níveis de precaução e proteção em 
relação ao participante da pesquisa.  
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Capítulo V 

DO PROCEDIMENTO DE ANÁLISE ÉTICA NO SISTEMA CEP/CONEP 

 
Art. 22.  O protocolo a ser submetido à avaliação ética somente será apreciado se for 

apresentada toda a documentação solicitada pelo sistema CEP/CONEP, tal como descrita, a esse respeito, 
na norma operacional do CNS em vigor, no que couber e quando não houver prejuízo no estabelecido 
nesta Resolução, considerando a natureza e as especificidades de cada pesquisa.  

Art. 23.  Os projetos de pesquisa serão inscritos na Plataforma Brasil, para sua avaliação 
ética, da forma prevista nesta Resolução e na Resolução específica de gradação, tipificação de risco e 
tramitação dos protocolos.  

Art. 24.  Todas as etapas preliminares necessárias para que o pesquisador elabore seu 
projeto não são alvo de avaliação do sistema CEP/CONEP. 

Art. 25.  A avaliação a ser feita pelo sistema CEP/CONEP incidirá sobre os aspectos éticos 
dos projetos, considerando os riscos e a devida proteção dos direitos dos participantes da pesquisa. 

§ 1º A avaliação científica dos aspectos teóricos e metodológicos dos projetos 
submetidos a essa Resolução compete às instâncias acadêmicas específicas, tais como comissões 
acadêmicas de pesquisa, bancas de pós-graduação, instituições de fomento à pesquisa e outros similares.  

Art. 26.  A análise ética dos projetos de pesquisa de que trata esta Resolução só poderá 
ocorrer nos Comitês de Ética em pesquisa que comportarem representação significativa de pesquisadores 
das ciências humanas e sociais, devendo os relatores ser escolhidos dentre os membros qualificados nessa 
área de conhecimento.  

Art. 27.  A pesquisa realizada por alunos de graduação e de pós-graduação, que é parte de 
projeto do orientador já aprovado pelo sistema CEP/CONEP será apresentada como emenda ao projeto 
aprovado, desde que não contenha modificação essencial nos objetivos e na metodologia do projeto original. 

 
Capítulo VI 

DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 
Art. 28.  A responsabilidade do pesquisador é indelegável e indeclinável e compreende os 

aspectos éticos e legais, cabendo-lhe: 
I - apresentar o protocolo devidamente instruído ao sistema CEP/CONEP, aguardando a 

decisão de aprovação ética, antes de iniciar a pesquisa, conforme definido em resolução específica de 
tipificação e gradação de risco;  

II - conduzir o processo de Consentimento e de Assentimento Livre e Esclarecido; 
III - apresentar dados solicitados pelo CEP ou pela CONEP a qualquer momento; 

IV - manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e 
responsabilidade, por um período mínimo de 5 anos após o término da pes quisa; e 

V - apresentar no relatório final que o projeto foi desenvolvido conforme delineado, 
justificando, quando ocorridas, a sua mudança ou interrupção.  

 
Capítulo VII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
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Art. 29. Será instituída instância, no âmbito da CONEP, para implementação, 
acompanhamento, proposição de atualização desta Resolução e do formulário próprio para inscrição dos 
protocolos relativos a projetos das Ciências Humanas e Sociais na Plataforma Brasil, bem como para a 
proposição de projetos de formação e capacitação na área. 

Parágrafo único.  A instância prevista no caput será composta por membros titulares das 
Ciências Humanas e Sociais integrantes da CONEP, representantes das associações científicas nacionais de 
Ciências Humanas e Sociais, membros dos CEP de Ciências Humanas e Sociais e de usuários. 

Art. 30.  Deverá ser estimulada a formação de CEP dedicados a projetos de pesquisa da área 
de Ciências Humanas e Sociais.   

Art.31.  Os aspectos relacionados às modificações necessárias na Plataforma Brasil entrarão 
em vigor quando da atualização do sistema. 

 

Capítulo VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 32.  Aplica-se o disposto nos itens VII, VIII, IX e X, da Resolução CNS nº 466, de 12, de 
dezembro de 2012, no que couber e quando não houver prejuízo ao disposto nesta Resolução. 

Art. 33.  A CONEP terá composição equitativa dos membros titulares e suplentes indicados 
pelos CEP entre a área de Ciências Humanas e Sociais e as demais áreas que a compõem, garantindo a 
representação equilibrada das diferentes áreas na elaboração de normas e no gerenciamento do sistema 
CEP/CONEP. 

Art. 34.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 



 1 

DECISÕES TOMADAS PELO GT/CHS/CONEP SOBRE O TEXTO 
DA MINUTA CHS/CONEP EM FACE DAS CONTRIBUIÇÕES 
RECEBIDAS NA CONSULTA À SOCIEDADE ABERTA PELO 
CNS 

 
TEXTO ORIGINAL DA 

MINUTA 
CONTRIBUIÇÕES DECISÕES DO GT PARA A 

MINUTA 
Considerando que a produção 
científica deve implicar 
benefícios atuais ou potenciais 
para o ser humano, para a 
comunidade na qual está 
inserido e para a sociedade, 
possibilitando a promoção da 
qualidade de vida e o respeito 
aos direitos civis, sociais e 
culturais, e da defesa e 
preservação do meio ambiente, 
para as presentes e futuras 
gerações; 

Sugerimos a seguinte redação 
para o penúltimo Considerando: 
Considerando que a produção 
científica deve implicar 
benefícios atuais ou potenciais 
para o ser humano, para a 
comunidade na qual está inserido 
e para a sociedade, possibilitando 
a promoção de qualidade digna 
de vida a partir do respeito aos 
direitos civis, sociais, culturais e a 
um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. 
 

Acatada como sugerido 

Art. 1º Esta Resolução dispõe 
sobre as normas aplicáveis a 
pesquisas em Ciências 
Humanas e Sociais cujos 
procedimentos metodológicos 
envolvam a utilização de dados 
diretamente obtidos com os 
participantes ou de informações 
identificáveis ou que possam 
acarretar riscos maiores do que 
os existentes na vida cotidiana, 
na forma definida nesta 
Resolução. 
Parágrafo único. Não serão 
registradas nem avaliadas pelo 
sistema CEP/CONEP: 
I – a pesquisa de opinião 
pública com participantes não 
identificados; 
II – a pesquisa que utilize 
informações de acesso público 
ou de domínio público; 
considerando as disposições 
presentes na Lei nº 12.527, de 
18 de Novembro de 2011 
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III - pesquisas censitárias, tais 
como do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e 
equivalentes; 
IV - pesquisas com bancos de 
dados, cujas informações são 
agregadas, sem possibilidade de 
identificação individual; e 
V - pesquisas realizadas 
exclusivamente com textos 
científicos para revisão da 
literatura científica. 
VI - as pesquisas que trabalham 
com dados de caráter histórico-
documental (rever) 
 
VII - atividades realizadas com 
o intuito exclusivamente de 
educação, ensino ou 
treinamento (sem finalidade de 
pesquisa científica), de alunos 
de graduação ou curso técnico 
ou, ainda, profissionais em 
especialização (por exemplo, 
entrevistas, exames, 
procedimentos).  
(a)Não se enquadram neste item 
os Trabalhos de Conclusão de 
Curso (TCC), Monografias e 
similares, devendo-se, nestes 
casos, apresentar o protocolo de 
pesquisa ao Sistema 
CEP/Conep; 
b)Caso, durante o planejamento 
ou a execução da atividade de 
educação, ensino ou 
treinamento surja a intenção de 
incorporação dos resultados 
dessas atividades em um projeto 
de pesquisa, dever-se-á, de 
forma obrigatória, apresentar o 
protocolo de pesquisa ao 
Sistema CEP/Conep 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(1) Altere-se a redação do inciso 
V, substituindo a palavra 
"artigos" por "textos";  
 
(2) Que se inclua a necessidade de 
utilizar somente textos científicos 
cujas pesquisas obedeceram 
critérios éticos em casos de textos 
que relatam pesquisas com seres 
humanos.  
 
 
 
(3) Em relação ao inciso II do 
artigo 1o, parece-me que algumas 
informações de domínio público 
são identificadas. Sugiro que se 
inclua um mecanismo que torne 
obrigatória a necessidade de 
avaliação do CE em caso de 
pesquisas que se utilizam de 
informações de domínio público 
que identificarão os sujeitos, 
semelhante ao inciso IV.  
 
 
(4) Gostaria de sugerir para o 
parágrafo V do artigo 1º a 
seguinte redação: pesquisas 
realizadas exclusivamente com 
artigos científicos, livros, teses e 
dissertações para revisão da 
literatura científica. 
 
(5) Art. 1. Consideramos 
preocupante o uso reiterado no 
documento da expressão "riscos 
maiores do que os existentes na 
vida cotidiana" por sua 

 
 
 
 
 
 
 
Acatada 
 
 
 
Não acatada: textos de revisão 
não poderiam assegurar isto, 
inclusive pelo fato de que a 
maior parte da literatura 
precede a existência de um 
sistema formal de avaliação 
ética. 
 
 
Não acatada: o que já é de 
domínio público é público 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Já contemplada pela 
substituição da expressão 
“artigos” por “textos científicos” 
 
 
 
 
 
Não acatada, pois não preserva o 
sentido; a expressão “riscos 
maiores do que os existentes na 
vida cotidiana” é corrente e 
universal na avaliação da ética 
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Ao lado, 06 sugestões neste 
mesmo item 
 

imprecisão.  Sugerimos modificar 
para "de forma a cercar a 
atividade de pesquisa de cuidados 
que acentuem a benignidade da 
intervenção e os direitos das 
pessoas". 
 
(6) Na descrição das pesquisas 
que não serão registradas no 
sistema CEP/CONEP: incluir 
claramente as pesquisas que 
trabalham com dados de caráter 
histórico-documental; 
 
 
as pesquisas desenvolvidas no 
marco da graduação, em 
atividades de estágio e em 
práticas curriculares das 
disciplinas e as atividades de IC. 
Sugerir que estas atividades 
podem servir para introduzir os 
princípios da ética na pesquisa 
com seres humanos inclusive com 
a apresentação de formas de 
consentimento e assentimento 
livre e esclarecido e de quais 
serão as precauções tanto na 
coleta como no uso dos dados 
obtidos 
 
(7)Incluir: VI – pesquisas 
realizadas em sala de aula, no 
âmbito dos mestrados 
profissionais em ensino, com 
participantes não identificados 
individualmente e com conteúdos 
escolares e metodologias 
constantes nos currículos oficiais 
nacionais.  
 
(8)ItemV do parágrafo único (p. 
2): redação confusa “pesquisas de 
revisão de literatura, que sejam 
realizadas exclusivamente para a 
descrição e análise crítica de 

em pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
Contemplada pelos demais 
incisos deste artigo 
 
 
 
 
 
 
As atividades de ensino e estágio 
já estão contempladas na nova 
redação. A sugestão de que sirva 
para introduzir princípios não 
cabe nesta resolução 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada, porque, em se 
tratando de pesquisa, deve ser 
submetida à avaliação pelo 
sistema CEP/CONEP 
 

 
 
 
 
 
Já contemplada pela 
substituição da expressão 
“artigos” por “textos científicos” 
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material já publicado em artigos 
científicos.”– sugere-se a seguinte 
nova redação: V - pesquisas 
realizadas exclusivamente com 
artigos científicos para revisão da 
literatura científica. 
 
 
(9) No Artigo 1o., é listada uma 
série de tipos de pesquisas que 
não serão nem registrados nem 
avaliados pelo sistema 
CEP/CONEP. Particularmente 
para os historiadores (e, em nosso 
caso, historiadores da educação), 
está ausente dessa lista as 
pesquisas que utilizam fontes de 
acervos privados (pessoais ou 
institucionais), que não 
necessariamente têm, a priori, 
acesso público, como acervos de 
escolas e de indivíduos. Essas 
fontes incluem, por exemplo, 
cadernos e trabalhos de alunos, 
diários íntimos, cadernetas etc. 
Atualmente, para realizarmos 
essas pesquisas, pedimos apenas 
uma autorização (em geral, oral) 
da instituição ou do indivíduo 
que tem a guarda do material, e 
não submetemos o processo a 
nenhum Comitê de Ética. 
 
10. Art. 1º Parágrafo Único: Item 
I: A sugestão de redação é: "a 
pesquisa de opinião com 
participantes não identificados". 
A opinião "pública" limita a 
pesquisa com grupos sociais 
específicos;.Item III: A sugestão 
de redação é: "pesquisas 
censitárias ou equivalentes".  
 
 
(11)a definição de pesquisa de 
opinião deve ser clara XIV – 

 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada, por envolver as 
questões maiores da privacidade 
e da confidencialidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada exclusão do termo 
“pública”.  
Acatada a retirada da referência 
ao IBGE. 
 
 
 
 
 
 
 
Foi modificada a definição de 
“pesquisa de opinião pública”, 
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pesquisa de opinião: consulta 
verbal ou escrita, de caráter 
pontual, através da qual o 
participante, é convidado a 
expressar sua preferência, 
avaliação ou o sentido que atribui 
a temas, atuação de pessoas e 
organizações, ou a produtos e 
serviços; sem possibilidade de 
identificação do participante;. O 
adjetivo público (em pesquisa de 
opinião pública) parece não 
contribuir para isso;  
 
 
B)   Participantes não 
identificados aqui significa que 
não será coletada nenhuma 
identificação do participante ou 
que a identificação não será 
realizada na apresentação de 
dados de pesquisa (em artigos, 
relatórios, dissertações, teses...). 
Em muitos casos a pesquisa pode 
exigir que dados de identificação 
sejam coletadas para confirmar 
se o participante encontra-se no 
perfil desejado, para cruzamento 
de dados, para evitar que 
questionários (impressos ou 
digitais sejam indevidamente 
respondido mais de uma vez ou 
por participante que não se 
enquadre no perfil em estudo. 
Muitas pesquisas de opinião não 
oferecem riscos aos participantes, 
mas dependem da coleta de 
dados básicos de identificação, 
sendo, no entanto, a privacidade 
preservada na apresentação de 
dados; 
 
 
C)   Acesso público refere-se à 
disponibilidade de dados e 
informações. Domínio público é 

esclarecendo que se trata de 
metodologia específica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantida a redação 
“participantes não 
identificados”,  pois sua exclusão 
ampliaria indevidamente o rol 
de pesquisas que não seriam 
registradas no Sistema 
CEP/CONEP 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acatado: a redação foi alterada 
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uma expressão relativa ao 
Direitos Autorais. Exemplo: 
Quando alguém publica algo na 
internet, em livro ou jornal, por 
exemplo este texto (escrito ou de 
outra natureza) está em acesso 
público se não requer acesso ou 
credenciais privilegiadas. No 
entanto, não está em domínio 
público;. 
 
D)   pesquisas realizadas 
exclusivamente com artigos 
científicos para revisão da 
literatura científica. A afirmação 
parece reducionista. Enquadram-
se nesta compreensão pesquisas 
feitas com outras fontes 
documentais, como análise de 
corpus, teses, dissertações, 
revistas, jornais, obras literárias 
e outros meios de natureza 
equivalente. Em outras palavras, 
estamos tratando do que 
freqüentemente encontramos sob 
as denominações de Pesquisa 
bibliográfica, pesquisa 
documental, pesquisa de corpus 
‘V – pesquisas de caráter 
bibliográfico, realizadas 
exclusivamente com textos 
científicos (artigos em periódicos, 
livros e capítulos de livros, 
trabalhos em eventos etc.)’ 
 
 
(12) Incluir: VI Pesquisas 
relacionadas com e ensino e 
aprendizagem, visto que nada 
mais são do que variações 
pedagógicas do que é praticado 
nas escolas pelos professores.  
 
 
(13)Art. 1°, parágrafo único: 
“Não serão registradas nem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Já contemplada pela 
substituição da expressão 
“artigos” por “textos científicos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada; sendo pesquisa 
deve ser submetida à avaliação 
pelo sistema 
 
 
 
 
 
Não acatada, pois esta é a 
resolução das CHS, que 
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avaliadas pelo sistema 
CEP/CONEP: (...)”. SUGESTÃO: 
Remover o parágrafo único (e 
incisos) do Art. 1º. 
JUSTIFICATIVA: Esse assunto 
está previsto na norma de 
tipificação de risco, em 
construção em conjunto com o 
GT-CHS. Os itens elencados no 
parágrafo único (I a V) estão 
integralmente previstos na 
norma a ser publicada. 
 
 
(14)1) Inciso I Sugiro a seguinte 
redação: I – a pesquisa de 
opinião pública ou do tipo survey 
ou levantamento, desde que os 
participantes não sejam 
identificados; 
 
 
(15)(1.2) Inciso IV - pesquisas 
com bancos de dados, cujas 
informações são agregadas, sem 
possibilidade de identificação 
individual. Sugiro a seguinte 
redação: IV - pesquisas com 
bancos de dados, cujas 
informações são agregadas, sem 
possibilidade de identificação 
individual, ou, caso seja possível 
a identificação individual, essa 
seja utilizada exclusivamente 
para oferecer informação 
sistematizada ao indivíduo ou à 
instituição detentora do banco de 
dados com o fim único de 
favorecer o desenvolvimento 
pessoal, social, profissional, 
cultural, escolar ou acadêmico do 
indivíduo; e Justificativa Existem 
pesquisas, por exemplo, que 
lidam com grandes bancos de 
dados e, apesar de não contarem 
com o consentimento livre e 

caracteriza o que deve ou não 
ser submetido ao sistema 
CEP/CONEP, 
independentemente da resolução 
sobre risco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificada a definição de 
pesquisa de opinião pública, 
esclarecendo que se trata de 
metodologia específica 
 
 
 
 
Não acatado. Não é possível 
assegurar que esse critério 
(desenvolvimento pessoal etc.) 
possa ser avaliado ex ante, em 
relação aos princípios da 
privacidade e da 
confidencialidade.  
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esclarecido ou o assentimento 
registrado das pessoas, cujas 
informações estão nesses bancos 
de dados (exemplo: bancos de 
dados de ambientes virtuais de 
aprendizagem, sistemas 
acadêmicos etc.), empregam-nas 
para melhorar os processos de 
ensino e aprendizagem desses 
indivíduos (exemplo: pesquisas 
com mineração de dados 
educacionais – educational data 
mining, analítica da 
aprendizagem – 
learninganalytics, e analítica 
acadêmica – academicanalytics). 
 
(16) (1.3) Inciso V Sugiro a 
seguinte redação: V – pesquisas 
de caráter bibliográfico, 
realizadas exclusivamente com 
textos científicos (artigos em 
periódicos, livros e capítulos de 
livros, trabalhos em eventos etc.) 
já publicados ou no prelo e 
acessíveis à comunidade 
científica 
. Justificativa A redação original 
é limitada a pesquisas 
exclusivamente com artigos 
científicos, desconsiderando 
outras formas de produção 
intelectual, como, por exemplo, 
livros e capítulos de livros, tão 
empregados na área de CHS. 
Além disso, restringe-se à revisão 
de literatura científica, quando 
isso deveria ser um componente 
de todo e qualquer trabalho 
científico, enquanto a pesquisa 
bibliográfica envolve todos os 
elementos esperados em uma 
pesquisa. 
 
(17) Sobre o respeito à Lei de 
Acesso à Informação: No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Já contemplado pela 
substituição da expressão 
“artigos” por “textos científicos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acatada a proposta de inclusão 
da referência à legislação 
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parágrafo único do Artigo 1º 
consta que: “Não serão 
registradas nem avaliadas pelo 
sistema CEP/CONEP: (...) II – a 
pesquisa que utilize informações 
de acesso público ou de domínio 
público.” Sugerimos que seja 
acrescido o seguinte texto: 
“conforme disposições presentes 
na Lei nº 12.527, de 18 de 
Novembro de 2011”, visando com 
isso impedir a criação de uma 
regulamentação paralela à lei 
maior existente. 
 
 
(18)Sobre projetos de pesquisa de 
alunos de graduação: Sugerimos 
inserir no artigo 1º o parágrafo 
que segue, referindo-se a um caso 
no qual não haverá envio de 
projeto ao CEP/Conep: “a 
pesquisa de alunos de graduação 
que se enquadre nos objetivos, 
metodologia ou critérios de 
elegibilidade da população de 
estudo de projeto do orientador 
já aprovado pelo sistema 
CEP/CONEP. Para não entrar 
em contradição com o proposto, 
sugerimos a exclusão do artigo 
27º, o qual prevê que a “pesquisa 
realizada por alunos de 
graduação, que é parte de projeto 
do orientador já aprovado pelo 
sistema CEP/CONEP será 
apresentada como emenda ao 
projeto aprovado”. 
 
 
(19) SUGESTÃO: (ver item 364 
lista Iara) Para evitar problemas 
jurídicos posteriores, sugere-se a 
alteração que segue: Art. 1o ‘Esta 
Resolução dispõe sobre as 
normas aplicáveis a pesquisas em 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada, por estar já 
parcialmente contemplada pelo 
art 27, com outro procedimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não se identificou sugestão 
diferente da redação da minuta 
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Ciências Humanas e Sociais cujos 
procedimentos metodológicos 
envolvam a utilização de dados 
diretamente obtidos com os 
participantes ou de informações 
identificáveis ou que possam 
acarretar riscos maiores do que 
os existentes na vida cotidiana, na 
forma definida nesta Resolução. 

 
Parágrafo único. Não serão 
registradas nem avaliadas pelo 
sistema CEP/CONEP:  I – a 
pesquisa de opinião pública com 
participantes não identificados; 
II – a pesquisa que utilize 
informações de acesso público ou 
de domínio público, 
 
 
(20) Art 1º  paragrafo único: 
inserir mais um item:  
VI Pesquisa que envolve 
avaliações de cursos. 
 
 

Inserir item:VI- pesquisas que se 
proponham a um 
aprofundamento teórico de 
situações que emergem 
espontânea e contingencialmente 
na prática clínica cotidiana, 
desde que: não revelem dados 
que possam identificar o sujeito; 
utilizem casos clínicos de 
tratamentos analíticos 
encerrados; realizem uma 
pesquisa documental que consista 
numa reflexão pós-fatos; e 
trabalhem com fatos clínicos e 
não com o caso clínico em 
profundidade e extensão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada porque, se for 
pesquisa, o protocolo deve ser 
submetido ao Sistema 
CEP/CONEP e, se for avaliação 
de curso, está fora do escopo 
 
 
 
Acatada com modificações que 
ampliam a previsão para outras 
experiências profissionais 
 
 
 
 

DOS TERMOS E DEFINIÇÕES 
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Art. 2º Para os fins desta 
Resolução, adotam-se os 
seguintes termos e definições: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Inclua-se no artigo 2o uma 
definição do que seja "texto 
científico" (ou "artigo 
científico"); 
 

2) Sugiro que no capítulo 1, na 
definição de pesquisa em 
ciências humanas e sociais 
(item XVI), em que se lê 
“Pesquisas que se voltam para 
o conhecimento, compreensão 
...”, inclua-se também a 
‘intervenção’ . 

 
(6) XXVIIII - informante: membro 

da comunidade, grupo ou 
população a ser pesquisada e 
que participará como 
integrante da equipe de 
pesquisa. 

 
 
 
(21)Falta no capítulo I uma 
definição relativa à remuneração 
dos participantes na pesquisa. Há 
apenas uma definição relativa ao 
ressarcimento, mas nada sobre 
remuneração. Em psicologia e 
outras áreas de CHS a 
remuneração da participação é 
parte integral de muitos 
protocolos de pesquisa, em um 
sem número de estratégias de 
investigação, principalmente na 
pesquisa experimental. A 
remuneração é uma alternativa 
metodológica para o pesquisador, 
inclusive como variável 
independente dos delineamentos 
de pesquisa. Isto porque muitos 
fenômenos de investigação dizem 
respeito a comportamentos com 
alta desejabilidade social, pois são 
socialmente desejáveis. Então o 
processo de remuneração da 

Não acatado, por ser julgado 
desnecessário neste contexto 
 
 
 
Acatada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatado, pois os diversos 
outros nomes utilizados como 
alternativa a “participantes” 
estão relacionados ao referencial 
teórico adotado por cada 
pesquisador, em cada área 
específica. 
 
 
Não cabe a remuneração do 
participante, uma vez que 
parcela significativa da 
população brasileira vive em 
condições econômicas muito 
limitadas e poderia aceitar 
participar de uma pesquisa pelo 
ganho financeiro e não por uma 
decisão voluntária.  
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I - assentimento livre e 
esclarecido: 
anuência do participante da 
pesquisa, criança, 
adolescente ou legalmente 
incapaz, na medida de sua 
compreensão e respeitadas 
suas singularidades, após 
esclarecimento sobre a 
natureza da pesquisa, sua 
justificativa, seus objetivos, os 
métodos, os potenciais 
benefícios e os riscos. Trata-se 
de um processo pautado na 
construção de relação de 
confiança entre pesquisador e 
participante da pesquisa, em 
conformidade com a cultura 
destes e continuamente aberto 
ao diálogo e ao 
questionamento, não sendo o 
registro da obtenção do 
assentimento necessariamente 
escrito; 
 

participação passa a ser estratégia 
factível para minimizar o efeito da 
participação exclusivamente 
voluntária na pesquisa, o que 
acarreta em auto seleção que 
enviesa as amostras de 
participantes. Como exemplo 
descrevemos a tradição de 
pesquisa em comportamento 
prosocial, linha típica de 
investigação em diversas subáreas 
da psicologia. Sabe-se que há 
diferença nas disposições 
individuais das pessoas se 
comportarem prosocialmente, o 
que é reflexo da maior propensão 
a se voluntariarem para 
participação de pesquisa. É 
evidente que amostras compostas 
somente por voluntários vão 
redundar em maior contingente 
de participantes que naturalmente 
possuem maior disposição 
prosocial 
 
art. 2º - sugestão de um adendo ou 
parágrafo único no (27)XVII: 
XVII - pesquisador responsável: 
pessoa com no mínimo título de 
tecnólogo, bacharel ou 
licenciatura, responsável pela 
coordenação e realização da 
pesquisa e pela integridade e bem 
estar dos participantes no 
processo de pesquisa; Parágrafo 
único – no caso de discentes de 
graduação que realizam pesquisas 
para a elaboração do Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC), a 
pesquisa será registrada no CEP, 
sob responsabilidade do respectivo 
orientador do TCC. 
 
 
incluir definição não apenas de 
participante da pesquisa, mas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acatada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada: esses termos não 
foram usados na resolução, 
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também de quem a promove, 
realiza e patrocina, sendo pessoa 
física ou jurídica, pública ou 
privada. 
 
 
(9) Art. 2, I: há algumas 
incongruências entre a definição 
dos termos e seu uso no decorrer 
do texto, o que pode gerar 
imprecisões e dúvidas. No tópico 
"assentimento livre e esclarecido" 
não há exigência de ser 
necessariamente escrito e depois 
há uma série de tópicos onde estes 
são definidos. A sugestão é a de já 
circunscrever tal necessidade e 
tais limites no início do texto. 
Proposição de redação: 
Anuência do participante da 
pesquisa após esclarecimento 
sobre a natureza da pesquisa, sua 
justificativa, seus objetivos, os 
métodos, os potenciais benefícios e 
riscos. Trata-se de um processo 
pautado na construção de relação 
de confiança entre pesquisador e 
participante da pesquisa, em 
conformidade e na medida de sua 
compreensão, de sua cultura e 
respeitadas suas singularidades, 
em particular de crianças, 
adolescentes, adultos ou idosos 
cujas particularidades individuais, 
assim como suas capacidades 
legais instituídas, não os 
possibilitam subscrever o 
assentimento. 
 
(19) Sejam tornadas mais claras as 
distinções entre assentimento livre 
e esclarecido (Art. 2º., I), 
consentimento livre e esclarecido 
(Art. 2º., III), uma vez que as 
descrições são semelhantes na 
parte inicial: (i) anuência do 

portanto não precisam constar 
nos termos e definições 
 
 
 
 
Foram revistas as definições de 
consentimento e assentimento, e 
as exigências constantes do seu 
registro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foram revistas as definições de 
consentimento e assentimento 
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II - assistência ao participante 
da pesquisa: é o 
propiciamentode condições de 
superação de danos imateriais 
por ventura ocorrentes 
durante e por força da 
pesquisa. 
 
 
 
III - consentimento livre e 
esclarecido: anuência do 
participante da pesquisa ou de 
seu 
representante legal, livre de 
simulação, fraude, erro ou 
intimidação, após 
esclarecimento sobre a 
natureza da pesquisa, sua 
justificativa, seus objetivos, 
métodos, potenciais benefícios 
e riscos. Nos casos 
especificados nesta Resolução e 
excepcionalmente, pode ser 
autorizada a realização de 
pesquisa sem a concessão do 
consentimento pelo 
participante da pesquisa ou 
pelo seu representante legal; 
 
IV - dano material: lesão que 
atinge o patrimônio do 
participante da pesquisa em 
virtude das características ou 

participante da pesquisa, criança, 
adolescente ou legalmente 
incapaz, na medida de sua 
compreensão e respeitadas suas 
singularidades, após 
esclarecimento sobre a natureza 
da pesquisa, sua justificativa, seus 
objetivos, os métodos, os 
potenciais benefícios e os riscos 
(assentimento) e (ii) anuência do 
participante da pesquisa ou de seu 
representante legal, livre de 
simulação, fraude, erro ou 
intimidação, após esclarecimento 
sobre a natureza da pesquisa, sua 
justificativa, seus objetivos, 
métodos, potenciais benefícios e 
riscos (consentimento). 
 
 
(20)Capítulo I item XII (p. 3): a 
redação é confusa e incoerente 
com os itens I e III, pois limita o 
assentimento apenas ao incapaz. 
Faz-se necessário ter clareza sobre 
os limites e sobreposições entre 
assentimento e consentimento, 
caso isto não seja alterado na 
concepção geral da resolução. 
 
 
(30)I - Assentimento livre e 
esclarecido: anuência do 
participante da pesquisa, criança, 
adolescente ou legalmente 
incapaz, na medida de sua 
compreensão e respeitadas suas 
singularidades, após 
esclarecimento sobre a natureza 
da pesquisa, sua justificativa, seus 
objetivos, os métodos, os 
potenciais benefícios e os riscos. 
Trata-se de um processo pautado 
na construção de relação de 
confiança entre pesquisador e 
participante da pesquisa, em 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foram revistas as definições de 
consentimento e assentimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foram revistas as definições de 
consentimento e assentimento 
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dos resultados do processo de 
pesquisa, impondo uma 
despesa pecuniária ou 
diminuindo suas receitas 
auferidas ou que poderiam ser 
auferidas; 
 
V - dano imaterial: lesão em 
direito ou bem da 
personalidade, tais como 
integridades física e psíquica, 
saúde, honra, imagem, e 
privacidade, ilicitamente 
produzida ao participante da 
pesquisa por características ou 
resultados do processo de 
pesquisa; 
 
VI - esclarecimento: processo 
de apresentação clara e 
acessível da natureza da 
pesquisa, sua 
justificativa, seus objetivos, 
métodos, potenciais benefícios 
e riscos, concebido na medida 
da 
compreensão do participante, 
a partir de suas características 
individuais, sociais, 
econômicas e culturais, e em 
razão das abordagens 
metodológicas aplicadas. 
Todos esses elementos 
determinam se o 
esclarecimento dar-se-á por 
documento escrito, por 
imagem ou de forma oral, 
registrada ou sem registro; 
 
 
VII - etapas preliminares de 
uma pesquisa: são assim 
consideradas as atividades que 
o 
pesquisador tem que 
desenvolver para averiguar as 

conformidade com a cultura 
destes e continuamente aberto ao 
diálogo e ao questionamento, não 
sendo o registro da obtenção do 
assentimento necessariamente 
escrito...” SUGERIMOS QUE A 
REDAÇAO SEJA REVISTA: da 
forma como está, fica parecendo 
que "participantes da pesquisas" 
e "crianças, adolescentes" são 
componentes distintos. Por sua 
vez, o termo "legalmente incapaz" 
é uma herança “menorista”, para 
qual a competência (a capacidade) 
só se alcançava com a maioridade. 
Estamos na era da criança capaz e 
sujeito de direitos. Sugerimos a 
substituição por "com idade 
abaixo de 18 anos" ou "ainda sob 
a guarda e tutela dos pais ou 
guardiães". Outra questão: essa 
necessidade de assentimento só 
vale para crianças e adolescentes? 
E no caso dos adultos com 
deficiência mental? E os indígenas 
adultos? Sugerimos excluir a 
segunda parte do paragrafo 
"Trata-se de um processo pautada 
na confiança..." Isso não seria 
necessário para definição do que 
seja assentimento livre e 
esclarecido. 
 
Embora os potenciais benefícios 
da pesquisa estejam previstos na 
definição de assentimento livre e 
esclarecido, ressaltamos que 
benefícios não estão previstos 
como pontos essenciais em outras 
instâncias desta proposta (exceto 
ao seu final). Sugerimos que 
benefícios sejam necessariamente 
incluídos e previstos tanto quanto 
riscos ao participante em 
decorrência da pesquisa. A 
proposta de resolução falha em 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incluída a definição de 
“benefícios” no Art. 2º., copiada 
do considerando específico 
modificado 
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condições de possibilidade de 
realização da pesquisa, 
incluindo investigação 
documental e contatos diretos 
com possíveis participantes, 
sem sua identificação e sem o 
registro público e formal das 
informações assim obtidas; não 
devendo ser confundidas com 
“estudos 
exploratórios” ou com 
“pesquisas piloto”, que devem 
ser consideradas como projetos 
de pesquisas. Incluem-se nas 
etapas preliminares as visitas 
às comunidades, aos serviços, 
as conversas com liderança 
comunitárias, entre outros; 
 
VIII – dados e informações de 
acesso público e de domínio 
público: materiais que podem 
ser 
utilizados na produção de 
pesquisa e na transmissão de 
conhecimento e que se 
encontram disponíveis sem 
restrição ao acesso dos 
pesquisadores e dos cidadãos 
em geral, não estando sujeitos 
a limitações relacionadas à 
privacidade, à segurança ou ao 
controle de acesso, podendo ser 
usados livremente pelo 
público. Essas informações 
podem estar processadas, ou 
não, e contidas em qualquer 
meio, suporte e formato 
produzido ou gerido por 
órgãos públicos ou privados. 
São exemplos de dados de 
domínio público as bases de 
dados disponibilizadas pelo 
DATASUS (Departamento de 
Informática do SUS) e pelo 
IBGE 

prever os benefícios da pesquisa, 
como proveito direto ou indireto, 
imediato ou posterior, para o 
participante e/ou sua comunidade, 
em decorrência de sua 
participação na pesquisa. 
 
 
(10)Art. 2, II: há a introdução da 
noção de dano que é definida nos 
tópicos IV, V. Sugere-se trabalhar 
com danos e benefícios. Juntar os 
tópicos. Esta noção reaparece em 
vários momentos da proposta, 
devendo ser objeto de uma maior 
precisão, inclusive colocando o 
limite de que estes casos, se 
acontecerem, deverão seguir os 
procedimentos legais. 
 
 
 
(11)Art. 2, III: há a introdução do 
consentimento livre e esclarecido, 
colocar logo após o assentimento 
livre e esclarecido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada. As categorias são 
distintas e aparecem de forma 
independente e em ordem 
alfabética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada. Os termos são 
tratados em ordem alfabética 
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(Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) em 
seus sítios eletrônicos, material 
divulgado na mídia, entre 
outros. Cabe enfatizar que 
dados publicados nem sempre 
são de domínio público, 
podendo estar protegidos por 
direitos autorais; 
 
 
XI - medidas reparatórias: 
reparações, que incluem a 
possibilidade de indenização, 
aos 
participantes da pesquisa por 
dano material e imaterial 
decorrente das características 
ou dos resultados do 
processo de pesquisa; 
 
XII - participante da pesquisa: 
indivíduo ou grupo, que não 
sendo membro da equipe de 
pesquisa, dela participa de 
forma esclarecida e voluntária, 
mediante a concessão de 
consentimento quando capaz e 
também de assentimento 
quando incapaz, nas formas 
descritas nesta resolução; 
 
 
XIV – pesquisa de opinião: 
consulta verbal ou escrita, de 
caráter pontual, através da 
qual o 
participante, é convidado a 
expressar sua preferência, 
avaliação ou o sentido que 
atribui a temas, atuação de 
pessoas e organizações, ou a 
produtos e serviços; sem 
possibilidade de identificação 
do participante; (adequar a 
definição técnica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(12)Art. 2, VI: introduzir 
“características individuais, 
sociais, econômicas...” 
 
(4)Art. 2º VI - esclarecimento: 
processo de apresentação clara e 
acessível da natureza da pesquisa, 
sua justificativa, seus objetivos, 
métodos, potenciais benefícios e 
riscos, possibilidade de co-autoria 
no trabalho (no caso de grupos 
culturais onde informantes destas 
culturas participam ativamente da 
pesquisa informando sobre a 
língua, costumes, regras, 
narrativas, alimentos, remédios 
etc) .... 
 
 
(5) VII – (completar) Incluem-se 
nas etapas preliminares as visitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acatada 
 
 
 
Não acatada, pois a co-autoria, 
nesse sentido, não é 
característica geral das CHS; 
nada impedindo que seja 
informada, quando previsto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada, pois a co-autoria, 
nesse sentido, não é 
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XV - pesquisa encoberta: 
pesquisa conduzida sem que os 
participantes sejam 
informados 
sobre objetivos e 
procedimentos do estudo, e 
sem que seu consentimento 
seja obtido previamente ou 
durante a realização da 
pesquisa. A pesquisa encoberta 
se justifica em circunstâncias 
nas quais a informação sobre 
objetivos e procedimentos 

às comunidades, aos serviços, as 
conversas com liderança 
comunitárias, acordos com os 
informantes de grupos culturais 
sobre a possibilidade de co-autoria 
no trabalho publicado entre 
outros; 
 
 
Sugestão: Incluir construção e 
validação de instrumentos na 
etapa preliminar já que as 
mesmas não fazem parte do 
estudo propriamente.  
 
 
 
 
 
(13)Art. 2, VIII – incluir 
“disponibilizadas pelo INEP, 
FNDE, ...” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

característica geral das CHS, 
nada impedindo que seja 
informada, quando previsto. 
 
 
 
 
 
 
Não acatada, pois construção e 
validação podem ser 
consideradas em si objeto de 
pesquisa 
 
 
 
 
 
 
Não acatada, pois foram 
retirados todos os exemplos 
nesse inciso 
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alteraria o comportamento 
alvo do estudo ou quando a 
utilização deste método se 
apresenta como única forma 
de condução do estudo. 
Sempre que se mostre factível, 
o consentimento dos 
participantes deverá ser 
buscado posteriormente; 
 
XVI - pesquisa em ciências 
humanas e sociais: aquelas que 
se voltam para o 
conhecimento, 
compreensão das condições, 
saberes, existência, e vivência 
das pessoas e dos grupos, em 
suas relações 
sociais,institucionais,seus 
valores culturais, suas 
ordenações históricas e 
políticas e suas formas de 
subjetividade e comunicação, 
de forma direta ou indireta, 
incluindo as modalidades de 
pesquisa que envolvam 
intervenção; 
 
 
 
 
 
 
XVII - pesquisador 
responsável: pessoa com no 
mínimo título de tecnólogo, 
bacharel ou 
licenciatura, responsável pela 
coordenação e realização da 
pesquisa e pela integridade e 
bem estar dos participantes no 
processo de pesquisa. No caso 
de discentes de graduação que 
realizam pesquisas para a 
elaboração do Trabalho de 
Conclusão de Curso, a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item XI  deixar  claro que a 
indenização será paga após os 
fatos serem apurados e 
com  determinação  judicial ou 
acordo amigável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(14)Art. 2, XII – “concessão de 
consentimento ou do 
assentimento,nas formas 
descritas...”  O texto do inciso XIX 
reitera que não há necessidade de 
se colocar “capaz” e “incapaz” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(22)Art. 2º Item XIV: A sugestão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada. Não cabe à 
Resolução definir o processo de 
indenização, regulado pela 
legislação ordinária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foram retirados da minuta os 
termos “capaz” e “incapaz” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conceito revisado 
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pesquisa será registrada no 
CEP, sob responsabilidade do 
respectivo orientador do TCC. 
 
XVIII - privacidade: direito do 
participante da pesquisa de 
manter o controle sobre suas 
escolhas e informações pessoais 
e de resguardar sua 
intimidade, sua imagem e seus 
dados pessoais, sendo uma 
garantia de que essas escolhas 
de vida não sofrerão invasões 
indevidas, pelo controle 
público, estatal 
ou não estatal, e pela 
reprovação social a partir das 
características ou dos 
resultados da pesquisa; 
 
XIX - processo de 
consentimento: processo 
dialógico de obtenção da 
concordância da pessoaem 
participar da pesquisa, por 
meio do estabelecimento de 
relação de confiança entre 
pesquisador e participante. 
Pode haver ou não registro; em 
caso de tê-lo, pode ser obtido 
sob diferentes formas. Pode ser 
interrompido a qualquer 
momento pelo participante da 
pesquisa, sem qualquer 
prejuízo; 
 
 
XX - discriminação: 
caracterização ou tratamento 
social de uma pessoa ou grupo 
de pessoas,com consequente 
violação à dignidade humana, 
aos direitos humanos e sociaise 
liberdades fundamentais dessa 
pessoa ou grupo de pessoas; 
 

de redação é: " pesquisa de 
opinião: consulta verbal ou 
escrita, de caráter pontual, 
através da qual o participante é 
convidado a expressar sua 
preferência, avaliação ou o sentido 
que atribui a temas, atuação de 
pessoas e organizações, ou a 
produtos e serviços; sem 
possibilidade de identificação do 
participante ou mediante a 
autorização por escrito do 
participante". 
 
(24)Art. 2º, XIV – pesquisa de 
opinião: consulta verbal ou escrita, 
de caráter pontual, através da qual 
o participante, é convidado a 
expressar sua preferência, 
avaliação ou o sentido que atribui a 
temas, atuação de pessoas e 
organizações, ou a produtos e 
serviços; sem possibilidade de 
identificação do participante; 
Sugestão: Pesquisa de opinião 
(Survey): pesquisa que implica no 
levantamento da percepção dos 
participantes, envolvendo a 
expressão/manifestação de 
preferências,opiniões  ou 
avaliação, realizada através da 
aplicação de questionário, 
entrevista ou outros meios, 
podendo os participantes 
expressar-se por escrito, 
verbalmente ou por outras 
formas. Observações: 
O termo “opinião” pode dar 
margem a interpretações que 
limitam a amplitude do conceito.  
Na literatura, esse tipo de 
pesquisa é freqüentemente 
referenciado como “Estudo de 
levantamentos” (que é a tradução 
para o termo Survey), mas essa 
expressão e desconhecida de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conceito revisado 
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XXI - estigmatização: 
atribuição de conteúdo 
negativo a uma ou mais 
características 
(estigma) de uma pessoa ou 
grupo de pessoas, com 
consequente violação à 
dignidade humana, aos direitos 
humanos e liberdades 
fundamentais dessa pessoa ou 
grupo de pessoas; 
 
 
XXII – incapacidade: refere-se 
à condição de um indivíduo 
que não tenha capacidade, de 
acordo com o Código Civil, 
para dar o seu consentimento 
livre e esclarecido, devendo ser 
representado por um 
responsável legal.; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIII - protocolo de pesquisa: 
conjunto de documentos 
contemplando a folha de rosto 
e o 
projeto de pesquisa com a 
descrição da pesquisa em seus 
aspectos fundamentais e as 
informações 
relativas ao participante da 

muitos pesquisadores, mesmo da 
área das Ciências Sociais e 
Humanas. 
A cláusula final parece limitativa.  
Há situações em que a 
identificação do sujeito não 
interfere na pesquisa e outras em 
que a identificação pode ser 
necessária para atender os 
objetivos da pesquisa.  Claro que, 
no caso de se requerer a 
identificação, deverá ser obtido o 
consentimento do participante.  
Exemplo: um estudo de caso 
envolvendo uma intervenção 
odontológica em que, além da 
intervenção é necessário obter 
informações do participante 
(familiares, socioeconômicas, 
consumo de medicamentos, etc.).  
Neste caso, a identificação do 
sujeito na entrevista ou 
questionário é necessária. 
 
 
(33)Inciso XIV Sugiro a seguinte 
redação: XIV – pesquisa de 
opinião ou survey ou 
levantamento: consulta verbal ou 
escrita, de caráter pontual, por 
meio da qual o participante é 
convidado a expressar sua 
preferência, avaliação ou o sentido 
que atribui a temas, atuação de 
pessoas e organizações, ou a 
produtos e serviços; Justificativa: 
A inclusão dos termos “survey” e 
“levantamento” já foi 
anteriormente justificada no item 
1.1. A retirada da expressão 
original “sem possibilidade de 
identificação do participante” se 
deve ao fato de que esse inciso está 
definindo o que seja pesquisa de 
opinião ou survey ou 
levantamento, não devendo incluir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conceito revisado 
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pesquisa, à qualificação dos 
pesquisadores e a todas as 
instâncias responsáveis. 
Aplica-se o disposto na norma 
operacional do CNS em vigor 
ou outra que venha a substituí-
la, no que couber e quando não 
houver prejuízo no 
estabelecido nesta Resolução; 
 
 
XXIV - registro do 
consentimento ou do 
assentimento: documento em 
qualquer meio, 
formato ou mídia, como papel, 
áudio, filmagem, mídia 
eletrônica/digital, que registra 
a concessão de 
consentimento ou de 
assentimento livre e 
esclarecido, sendo a forma de 
registro escolhida a partir das 
características individuais, 
sociais, linguísticas, 
econômicas e culturais do 
participante da pesquisa e em 
razão das abordagens 
metodológicas aplicadas; 
 
 
XXV - relatório final: é aquele 
apresentado no encerramento 
da pesquisa, contendo todos os 
seusresultados; 
 
 
 
 
 
XXVI – ressarcimento: 
compensação material dos 
gastos decorrentes da 
participação na 
pesquisa, ou seja, despesas do 
participante e seus 

um tipo específico (pesquisa de 
opinião sem a identificação dos 
participantes), que será utilizado 
no art. 1º. 
 
 
 
(7) Capítulo I, Artigo 2, item XV: 
da forma como descrito, favorece 
interpretações e, talvez, 
procedimentos antiéticos; 
 
 
 
 
 
Item XV- O conceito de “pesquisa 
encoberta” aparece definido, 
entretanto, não se faz referência a 
ele nos demais artigos. Por outro 
lado, não se detalha como o CEP 
irá tratar esse tipo de pesquisa. 
Quais seriam os critérios para se 
considerar que a pesquisa 
encoberta é o único procedimento 
a ser utilizado? 
 
A preocupação com a 
possibilidade de alteração de 
comportamento alvo do estudo em 
caso de se prestar esclarecimentos 
sobre a pesquisa para fins de 
obtenção de consentimento do 
participante é típica de pesquisas 
orientadas por epistemologia e 
ontologia positivistas.. Tal 
justificativa consiste em 
contradição com a própria 
natureza subjetiva das áreas do 
conhecimento pertencentes às 
Ciências Humanas. Entendemos 
que é possível fornecer 
informações gerais sobre a área, o 
campo, o tema e os objetivos 
gerais de qualquer pesquisa, bem 
como de seus instrumentos de 

 
 
 
 
 
 
 
Não sugere nada; e, de qualquer 
forma, a análise ética da 
pesquisa que envolva esse tipo de 
metodologia é o que caberá ao 
CEP 
 
 
 
 
O termo é definido porque 
aparecerá na resolução sobre 
risco 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trata-se de uma consideração 
teórica, passível de discussão; 
sobretudo na área da psicologia 
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acompanhantes, tais como 
transporte e alimentação; 
 
XXVII – risco da pesquisa: 
possibilidade de danos à 
dimensão física, psíquica, 
moral, 
intelectual, social, cultural do 
ser humano, em qualquer 
etapa da pesquisa e dela 
decorrente; e 
 
 
XXVIII - vulnerabilidade: 
situação na qual pessoa ou 
grupo de pessoas não possa 
avaliar 
adequadamente os riscos de 
sua participação na pesquisa 
ou tenha limitada a capacidade 
de agir conforme sua decisão 
 
reduzida a capacidade de 
tomar decisões e opor 
resistência na situação da 
pesquisa, em decorrência de 
condições objetivas que 
envolvemfatores individuais, 
psicológicos,econômicos, 
culturais ou sociais (texto em 
processo de trabalho.. sugestã 
Simone). 

geração de dados, sem prejuízo a 
estes. 
 
Sempre que se mostre factível, o 
consentimento dos participantes 
deverá ser buscado 
posteriormente;  
Sugestão: substituir “Sempre que 
se mostre factível”, por “No 
momento possível”. 
 
 
(15)Art. 2, XVI: no início, em 
pesquisa em ciências humanas e 
sociais, introduzir o termo "e 
educacionais"; em relações sociais 
introduzir "e institucionais", 
"suas ordenações históricas, 
políticas e educacionais".  
 
 
(34)Cap I, artigo 2º., XVI-
pesquisaemciênciashumanasesocia
is:aquelasquesevoltamparaoconhe
cimento e 
compreensãodascondições,existênc
ia, evivênciadaspessoase 
dosgrupos....SUGESTÃO: … DAS 
CONDIÇÕES, SABERES, 
EXISTÊNCIA E VIVÊNCIA…. 
Justificativa: Há pesquisas, 
sobretudo no contexto da 
Psicologia da Aprendizagem e da 
Psicologia da Educação em que se 
tem como propósito investigar o 
que o participante conhece a 
respeito de determinado assunto 
ou matéria. Exemplo: sobre 
leitura e escrita, matemática, 
ciências, sobre seus 
conhecimentos, habilidades e seu 
contexto de vida. Cremos tratar-se 
então de saberes, categoria que 
não se resume ou define pelos 
demais termos desta definição de 
pesquisa em ciências sociais e 

 
 
 
Não acatada. A expressão 
“sempre que se mostre factível” 
deixa em aberto a possibilidade 
de obter consentimento ou não. 
A expressão “no momento 
possível” sugere que deverá 
haver obrigatoriamente 
 
 
Não acatada, pois as ‘ciências 
humanas e sociais’ já incluem as 
‘educacionais’. 
Acatada inclusão de 
"institucionais" 
 
 
 
 
Acatada 
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humanas. 
 
 
(38)Art. 2º Para os fins desta 
Resolução, adotam-se os seguintes 
termos e definições: 
XVIII – populações ocultas: 
indivíduo ou grupo inserido em 
contexto político, cultural ou 
social cuja identificação possa 
acarretar em reforço da 
estigmatização ou em risco à 
integridade física ou moral dos 
participantes da pesquisa. 
 
 
(35)XIX-
processodeconsentimento: ... 
podeser 
retiradoaqualquermomentopelopa
rticipantedapesquisa,semqualquer
prejuízo; ENTENDEMOS QUE O 
PROCESSO NÃO PODE SER 
RETIRADO, PODE SER 
INTERROMPIDO, assim 
sugerimos a substituição do termo 
RETIRADO pelo termo 
INTERROMPIDO. 
 
 
Item XIX – Como os CEP’s irão 
agir em relação a não existência 
do consentimento: Teria que 
haver justificativa do proponente? 
Com base nesse item, se prevê que 
a maioria dos proponentes não irá 
apresentar o consentimento. A 
exceção vira regra. 
 
 
(39)XX - discriminação: 
caracterização ou tratamento 
social de uma pessoa ou grupo de 
pessoas, com conseqüente violação 
à dignidade humana, aos direitos 
humanos e sociais e liberdades 

 
 
 
Não acatada, pois a expressão 
não é utilizada na resolução. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acatado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esclarecimento: para esses casos 
existe o processo de avaliação 
ética em face das informações do 
pesquisador - e a dispensa do 
consentimento pode ser 
autorizada (ou não) pelo CEP 
 
 
 
 
Revisto 
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fundamentais dessa pessoa ou 
grupo de pessoas; 
 
 
(29)Sugiro acrescentar 
“preconceito” no item XXI ou 
acrescentar um item específico 
sobre preconceito. XXI – 
estigmatização ou preconceito: 
atribuição de conteúdo negativo a 
uma ou mais características 
(estigma) de uma pessoa ou grupo 
de pessoas, com consequente 
violação à dignidade humana, aos 
direitos humanos e liberdades 
fundamentais dessa pessoa ou 
grupo de pessoas; 
 
 
 
(16) Art. 2, XXII: a redação é 
complicada, pois se atrela ao 
Código Civil, mas há normativas 
pós-Código Civil que buscam 
romper com a questão da situação 
individual da pessoa com sua 
potencial capacidade de decisão. 
Além disso, há pessoas que a 
legislação imputa como incapazes 
mas não têm representante legal. 
Ainda há pessoas consideradas 
incapazes mas que não têm 
interdição jurídica, como a 
curatela. Para subsidiar talvez 
pudéssemos enviar as referências 
abaixo:  
Classificação Internacional de 
Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde (CIF), de 2001, aprovada 
pela Resolução WHO 54.21, da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS).  
BRASIL. Decreto 6.949/2009. 
Promulga a Convenção 
Internacional sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência e seu 

 
 
 
 
Acatada, com a criação da 
rubrica “preconceito” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foram retirados da minuta os 
termos “capaz” e “incapaz” 
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Protocolo Facultativo, assinados 
em Nova York, em 30 de março de 
2007. 
BRASIL. Lei 13.146/2015. Institui 
a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência). 
O texto abaixo procura analisar 
esta mudança de compreensão. 
http://www.conjur.com.br/2015-
jul-20/estatuto-pessoa-deficiencia-
altera-regime-incapacidades 
 
 
(31)XXIII - Protocolo de 
pesquisa.” Protocolo de pesquisa 
como no inglês 
“HumanSubjectProtocol” é um 
conjunto de procedimentos éticos 
de pesquisa. Sabemos que 
normalmente se referem ao 
Projeto em si de pesquisa como 
Protocolo. Aqui a definição de 
Protocolo se refere ao conjunto de 
documentos para submissão ao 
Conep. Julgamos que poderia se 
empregar o termo "documentos 
requeridos". Parece-nos que o 
termo Procolo mais confunde do 
que esclarece. 
 
 
(3)Sugiro incluir o termo 
"linguísticas": "XXIV - registro 
do consentimento ou do 
assentimento: documento em 
qualquer meio, formato ou mídia, 
como papel, áudio, filmagem, 
mídia eletrônica, que registra a 
concessão de consentimento ou de 
assentimento livre e esclarecido, 
sendo a forma de registro 
escolhida a partir das 
características pessoais, sociais, 
linguísticas, econômicas e 
culturais do participante da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada; o termo 
“protocolo”, nesse sentido, é 
amplamente utilizado no Brasil e 
particularmente no sistema 
CEP/CONEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acatada 
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pesquisa e em razão das 
abordagens metodológicas 
aplicadas." 
 
(17)Art. 2, XXIV: “características 
individuais...” para padronizar as 
referências. 
 
 
(25)Art. 2º, item XXV: - relatório 
final: é aquele apresentado no 
encerramento da pesquisa, 
totalizando seus resultados;A 
expressão “totalizando seus 
resultados” parece limitativa.  O 
termo “totalizar” sugere valores 
numéricos e muitas pesquisas em 
Ciências Humanas e Sociais são de 
natureza qualitativa e não 
envolvem valores numéricos.  
Seria recomendável mudar a 
redação de modo a incluir todo 
tipo de pesquisa 
 
 
Item XXVI: Sugestão: Como fica 
oferecer um suporte ao 
participante da pesquisa? 
 
 
(8)XXVII - (...) em qualquer fase 
da pesquisa e dela decorrente  
 
 
(18)Art. 2, XXVIII: o conceito de 
vulnerabilidade está sendo usado 
em uma perspectiva psicológica e 
psiquiátrica, e não social, como o 
qual geralmente é utilizado no 
campo das ciências humanas e 
sociais. Pessoas em situação de 
vulnerabilidade são aquelas que 
estão expostas à exclusão social e 
esta situação pode levá-las a não 
ter voz e serem dependentes, mas 
isso não lhes imputa “limitada a 

 
 
 
 
Acatada 
 
 
 
 
Acatada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É previsto na resolução o 
ressarcimento de gastos 
decorrentes da pesquisa. 
 
 
Acatada 
 
 
 
A descrição do conceito foi 
modificada 
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capacidade de agir conforme sua 
decisão”. Aliás, esta sua restrição 
vem muitas vezes como 
decorrência de sua 
vulnerabilidade social. No 
Capítulo III, Art. 3, inciso IV, o 
texto indica justamente esta 
perspectiva da vulnerabilidade. 
 
 
(32)XXVIII - Vulnerabilidade: 
SUGERIMOS REPENSAR ESSA 
DEFINIÇAO: A definição de 
vulnerabilidade não pode estar 
relacionada a capacidade das 
pessoas avaliar os riscos da 
participação na pesquisa. Muitos 
adultos em sã consciência não 
conseguem avaliar 
adequadamente os esses riscos, 
nem mesmo com os 
esclarecimentos sobre seus riscos. 
Muitas pesquisas colocam seus 
participantes em situação de 
vulnerabilidade social, emocional, 
etc. Ao invés desse termo genérico, 
seria melhor especificar de que 
segmento se esta falando: crianças 
e adolescentes? Pessoas com 
deficiências que são tuteladas? 
 
(36)XXVIII -vulnerabilidade: 
SUGERIMOS acrescentar o 
constante na Res. 466/12: ou de 
qualquer forma estejam 
impedidos de opor resistência, 
sobretudo no que se refere ao 
consentimento livre e esclarecido 
 
O conceito de risco e 
vulnerabilidade social é uma 
construção psicossocial, perpassa 
pelo momento político e histórico, 
carece ser melhor fundamentado 
no olhar da cidadania e dos 
direitos humanos, ampliando o 
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lugar idiossincrático e 
epidemiológico nominado de 
saúde. 
 
 
3)Definições dos Termos: 
1)   dados e informações de acesso 
público e de domínio público: VIII 
– dados e informações de acesso 
público e de domínio público: 
materiais que podem ser 
utilizados na produção de 
pesquisa e na transmissão de 
conhecimento e que se encontram 
disponíveis sem restrição ao 
acesso dos pesquisadores e dos 
cidadãos em geral, não estando 
sujeitos a limitações relacionadas 
à privacidade, à segurança ou ao 
controle de acesso, podendo ser 
usados livremente pelo público. 
Essas informações podem estar 
processadas, ou não, e contidas em 
qualquer meio, suporte e formato 
produzido ou gerido por órgãos 
públicos ou privados. São 
exemplos de dados de domínio 
público as bases de dados 
disponibilizadas pelo DATASUS 
(Departamento de Informática do 
SUS) e pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística) em seus sítios 
eletrônicos, material divulgado na 
mídia, entre outros. Cabe 
enfatizar que dados publicados 
nem sempre são de domínio 
público, podendo estar protegidos 
por direitos autorais;  
 
2)   pesquisa de opinião – aqui não 
aparece o adjetivo público; XIV – 
pesquisa de opinião: consulta 
verbal ou escrita, de caráter 
pontual, através da qual o 
participante, é convidado a 

 
 
 
 
 
Não acatada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acatada; com a revisão do 
conceito de “pesquisa de 
opinião” 
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expressar sua preferência, 
avaliação ou o sentido que atribui 
a temas, atuação de pessoas e 
organizações, ou a produtos e 
serviços; sem possibilidade de 
identificação do participante; 
Sugestão: pesquisa de opinião 
pública ou de natureza similar. 
Comentário: Muitas pesquisas nas 
Ciências Humanas – sob 
denominações metodológicas 
diversas – tem por finalidade 
identificar, compreender e 
discutir “preferência, avaliação ou 
o sentido que atribui a temas, 
atuação de pessoas e organizações, 
ou a produtos e serviços; sem 
possibilidade de identificação do 
participante”. Os principais 
instrumentos empregados para 
este fim são questionários, 
entrevistas e formulários. Se a 
identificação do participante não 
for o elemento distintivo que 
aponte a necessidade de submissão 
ao CEP, a quantidade de 
submissões seria certamente 
significativamente reduzida. 
Exemplo: quando um pesquisador 
busca entender problemas 
regionais, visões e percepções 
sobre práticas linguísticas e 
educacionais, avaliações e opiniões 
sobre instituições, a identificação 
do participante pode ser 
importante ou indispensável, mas 
a sua privacidade pode ser 
preservada, sem acarretar 
nenhum risco; 

 
3)  Protocolo de pesquisa – o 
protocolo deve reconhecer a 
multiplicidade de metodologias e 
instrumentos de coleta e registro 
de dados das Ciências Humanas. 
Como consequência, é necessário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada, pois não se 
justifica na resolução o 
detalhamento metodológico 
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reconhecer a flexibilidade 
pertinente. Formas comuns de 
obtenção de dados: entrevistas 
semiestruturadas, relatos orais e 
escritos, questionários, 
formulários, entrevistas e 
formulários online. XXIII - 
protocolo de pesquisa: conjunto 
de documentos contemplando a 
folha de rosto e o projeto de 
pesquisa com a descrição da 
pesquisa em seus aspectos 
fundamentais e as informações 
relativas ao participante da 
pesquisa, à qualificação dos 
pesquisadores e a todas as 
instâncias responsáveis. Aplica-se 
o disposto na norma operacional 
do CNS em vigor ou outra que 
venha a substituí-la, no que 
couber e quando não houver 
prejuízo no estabelecido nesta 
Resolução; 

 
4)    Registro do consentimento ou 
do assentimento; XXIV - registro 
do consentimento ou do 
assentimento: documento em 
qualquer meio, formato ou mídia, 
como papel, áudio, filmagem, 
mídia eletrônica, que registra a 
concessão de consentimento ou de 
assentimento livre e esclarecido, 
sendo a forma de registro 
escolhida a partir das 
características pessoais, sociais, 
econômicas e culturais do 
participante da pesquisa e em 
razão das abordagens 
metodológicas aplicadas; 
Observação: para benefício da 
clareza, a adição de “mídia 
digital” seria útil. 

 
ALTERAÇÂO DE ORDEM 
(3)Sugestão de alteração na ordem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acatada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada, pois a resolução 
utiliza ordem alfabética 
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dos itens I, II e III da Art. 2. 
Assim sugiro que oitem I seja o 
consentimento livre e esclarecido, 
o II o assentimento livre e 
esclarecido e o III seja a 
assistência ao participante da 
pesquisa. Considero que a 
alteração na ordem facilita a 
compreensão das pessoas que já 
lidam cotidianamente com o 
TCLE. A redação final ficaria 
portanto: Art. 2º Para os fins 
desta Resolução, adotam-se os 
seguintes termos e definições: I - 
consentimento livre e esclarecido: 
anuência do participante da 
pesquisa ou de seu representante 
legal, livre de simulação, fraude, 
erro ou intimidação, após 
esclarecimento sobre a natureza 
da pesquisa, sua justificativa, seus 
objetivos, métodos, potenciais 
benefícios e riscos. Nos casos 
especificados nesta Resolução e 
excepcionalmente, pode ser 
autorizada a realização de 
pesquisa sem a concessão do 
consentimento pelo participante 
da pesquisa ou pelo seu 
representante legal; II - 
assentimento livre e esclarecido: 
anuência do participante da 
pesquisa, criança, adolescente ou 
legalmente incapaz, na medida de 
sua compreensão e respeitadas 
suas singularidades, após 
esclarecimento sobre a natureza 
da pesquisa, sua justificativa, seus 
objetivos, os métodos, os 
potenciais benefícios e os riscos. 
Trata-se de um processo pautado 
na construção de relação de 
confiança entre pesquisador e 
participante da pesquisa, em 
conformidade com a cultura 
destes e continuamente aberto ao 
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diálogo e ao questionamento, não 
sendo o registro da obtenção do 
assentimento necessariamente 
escrito; III - assistência ao 
participante da pesquisa: é a que 
será devida sempre que por 
procedimento da pesquisa houver 
superveniência de dano ao 
participante; 
 
SUGERIMOS AINDA O 
REORDENAMENTO DOS 
ITENS: COLOCAR O XXIV EM 
XX POR EXEMPLO 
 
Art. 3º 
 
Capítulo II, artigo 3: há 2 itens II 
e o item VIII antecede o VII; Há 
dois itens II no Art. 3º. Da 
Resolução que são diferentes entre 
si.Verificar qual deles é que está 
sendo proposto como definitivo. 
 
Incisos I, II, VI e VIII: Devem ser 
desmembrados do mesmo 
parágrafo onde se encontram e, 
por conseguinte, a numeração dos 
incisos do art, 3º precisará ser 
redefinida. 
 
Análise que faz da descrição dos 
itens I, II e IV é a intencionalidade 
em oferecer ao pesquisador total 
liberdade e autonomia sobre a 
pesquisa, recusando-se qualquer 
autoritarismo em relação aos 
processos da pesquisa e 
garantindo inclusive que todos 
têm o mesmo direito de participar 
de uma pesquisa, 
independentemente de sua 
condição de vulnerabilidade, 
contrapondo a atual Resolução 
que assegura a população 
vulnerável total proteção e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada, pois a resolução 
utiliza ordem alfabética 
 
 
 
 
 
Foi organizado na revisão 
 
 
 
 
 
 
Foi organizado na revisão 
 
 
 
 
 
 
Todo o artigo 3º. é dedicado à 
proteção dos participantes de 
pesquisa em CHS, assim como o 
9º., e todos os capítulos relativos 
à obtenção do consentimento, ao 
registro do consentimento e à 
gradação dos riscos.  
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autonomia enquanto participantes 
de pesquisa 
 

Art. 3º São princípios éticos 
das pesquisas em ciências 
humanas e sociais: 
I - reconhecimento da 
liberdade e autonomia de todos 
os envolvidos no processo de 
pesquisa, inclusive da 
liberdade científica e 
acadêmica; 
 
II - defesa dos direitos 
humanos e recusa do arbítrio e 
do autoritarismo nas relações 
que envolvem os processos de 
pesquisa; 
 
 
II - respeito aos valores 
culturais, sociais, morais e 
religiosos, bem como aos 
hábitos e costumes, dos 
participantes das pesquisas; 
 
 
 
 
III - empenho na ampliação e 
consolidação da democracia 
por meio da socialização da 
produção de conhecimento 
resultante da pesquisa, 
inclusive em formato acessível 
ao grupo ou população que foi 
pesquisada;  
 
 
 
IV – recusa de todas as formas 
de preconceito, incentivando o 
respeito à diversidade, à 
participação de indivíduos e 
grupos vulneráveis e 
discriminados e às diferenças 

Art. 3º inciso II: “II - defesa dos 
direitos humanos e recusa do 
arbítrio e do autoritarismo nas 
relações que envolvem os 
processos de pesquisa” 
COMENTÁRIO: O trecho não 
permite inferir quem são os 
personagens envolvidos nessa 
relação: pesquisador e 
participante? Sugiro 
aprimoramento da redação do 
inciso II para melhor 
esclarecimento do princípio que se 
quer explicitar. 
 
 
 
Art. 3º São princípios éticos das 
pesquisas em ciências humanas e 
sociais:  
 
III - empenho na ampliação e 
consolidação da democracia por 
meio da socialização da produção 
de conhecimento resultante da 
pesquisa em formato acessível ao 
grupo ou população que foi 
pesquisada (por exemplo, 
publicação de versão do trabalho 
em Lingua de Sinais ou em 
lingua indígena); 
 
 
 
 
No item V, sugiro acrescentar a 
palavra “assentimento”V - 
garantia de consentimento ou 
assentimento dos participantes das 
pesquisas, esclarecidos sobre seu 
sentido e implicações; 
 
Inciso V Sugiro a seguinte 

Não acatada; o artigo é claro, 
pois “relações” é expressão que 
contempla todos os envolvidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acatada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acatada 
 
 
 
 
 
 
Acatada 
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dos processos de pesquisa;  
 
V - garantia de assentimento 
ou consentimento dos 
participantes das pesquisas, 
esclarecidos sobre seu sentido e 
implicações;  
 
VI - garantia da 
confidencialidade das 
informações, da privacidade 
dos participantes e da proteção 
de sua identidade, inclusive do 
uso de sua imagem e voz;  
 
 
 
 
 
 
VII - compromisso de todos os 
envolvidos na pesquisa de não 
criar, manter ou ampliar as 
situações de risco ou 
vulnerabilidade para 
indivíduos e coletividades, nem 
acentuar o estigma, o 
preconceito ou a 
discriminação. 
 
 
VIII – compromisso de 
propiciar assistência a 
eventuais danos imateriais, 
decorrentes da participação na 
pesquisa, conforme o caso e 
enquanto necessário. 
 
 
 

redação: V - garantia de 
consentimento e/ou assentimento, 
conforme definido nesta 
Resolução, dos participantes das 
pesquisas, desde que esclarecidos 
sobre seu sentido e implicações;  
Justificativa: A inclusão do 
“assentimento” se faz necessário 
para garantir sintonia com o 
restante da minuta. 
 
VI - garantia da confidencialidade 
das informações, da privacidade 
dos participantes e da proteção de 
sua identidade, inclusive do uso de 
sua imagem e voz, SEMPRE QUE 
SOLICITADO PELO 
PARTICIPANTE DA 
PESQUISA; 
 
No Artigo 3º da minuta está 
definida a “VI - garantia da 
confidencialidade das 
informações, da privacidade dos 
participantes e da proteção de sua 
identidade, inclusive do uso de sua 
imagem e voz”. Tendo presente as 
situações onde a revelação da 
identidade dos participantes é 
solicitada pelos mesmos ou pela 
metodologia empregada (como em 
pesquisas de História Oral), 
sugerimos a redação de um novo 
parágrafo: “nos casos em que os 
participantes solicitarem ou 
consentirem, sua identidade 
poderá ser divulgada”. 
 
Sugerimos ainda, a inserção do 
item que segue: nos casos de 
manutenção do anonimato, a 
garantia do mesmo “reside no 
compromisso de não só omitir o 
nome do entrevistado como 
informações que possam 
identificá-lo”. Tal princípio consta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada. A garantia deve 
ser o princípio geral; a quebra 
do princípio é que deve ser 
solicitada, o que é assegurado 
pela resolução 
 
 
 
 
Não acatada. A garantia deve 
ser o princípio geral; a quebra 
do princípio é que deve ser 
solicitada, o que é assegurado 
pela resolução 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acatada; com a inclusão da 
definição de “confidencialidade” 
nos termos e definições. 
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da Carta de Princípios Éticos 
aprovada pela Anpuh Brasil 
durante assembleia realizada no 
XXVIII Simpósio Nacional de 
História, em Florianópolis, em 
julho de 2015. Destacamos, 
finalmente, que a identificação dos 
colaboradores solicitada pelos 
mesmos não tenha como 
implicação o aumento do nível de 
risco associado à pesquisa. 
 
Art, 3º - Incluir mais um item VIII 
- Compromisso com os 
participantes na devolutiva dos 
resultados da pesquisa 
 
 
A minuta prevê os riscos, no 
entanto não faz menção aos 
benefícios ou ponderação entre 
eles. A proposta não descreve 
sobre a importância social da 
pesquisa. No capítulo II não faz 
qualquer referência aos benefícios 
de pesquisas envolvendo 
comunidades, bem como a 
divulgação aos órgãos de controle 
social sobre a relevância dos 
achados, os quais poderiam 
contribuir para a melhoria das 
condições de vida da coletividade. 
Considerando que algumas 
pesquisas das áreas de ciências 
Sociais e Humanas têm como 
proposta estudar os costumes, e o 
comportamento de comunidades 
de diferentes aspectos 
socioculturais, entre outros. 
 
 
Sugestão item V: Rever, pois há 
situações em que a pessoa vai ser 
dispensada. Ver Art. 14. 
Incoerente com o item do Art. 2º, 
inciso XV e com situações que não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada, pois o tópico já 
está garantido no registro do 
consentimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não há contradição, uma vez 
que o princípio é o do 
consentimento, e o artigo 14 
prevê as exceções. 
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há condições de solicitar 
consentimento. 
 

 

Art. 4º O processo de 
consentimento livre e 
esclarecido envolve o 
estabelecimento de relação de 
confiança entre pesquisador e 
participante, continuamente 
aberto ao diálogo e ao 
questionamento, podendo ser 
obtido ou registrado em 
qualquer das fases de execução 
da pesquisa, bem como 
retirado a qualquer momento, 
sem qualquer prejuízo ao 
participante.  
 

artigo 4o. (...) execução da 
pesquisa, mas antes da efetiva 
participação do sujeito, bem (...) 
 
Art. 4º -“ …podendo ser obtido ou 
registrado em qualquer das fases 
de execução da pesquisa”. Isso 
sugere que o TCLE e, por 
extensão, o Termo de 
Assentimento, podem ser obtidos 
após o início da pesquisa, não 
necessitando ser submetido 
previamente à aprovação de um 
Comitê de Ética.  É isso mesmo? 
 
O processo de consentimento livre 
e esclarecido envolve o 
estabelecimento de relação de 
confiança entre pesquisador e 
participante, continuamente 
aberto ao diálogo e ao 
questionamento, podendo ser 
obtido ou registrado em qualquer 
das fases de execução da pesquisa, 
preferencialmente no início da 
pesquisa, bem como retirado a 
qualquer momento, sem qualquer 
prejuízo ao participante. 
 

Não acatada, por ser contrária 
ao sentido processual do 
consentimento característico 
desta resolução. 
Nesta resolução a obtenção do 
consentimento é processual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesta resolução a obtenção do 
consentimento é processual 

Art. 5º O processo de 
comunicação do consentimento 
livre e esclarecido pode ser 
realizado por meio de sua 
expressão oral, escrita, língua 
de sinais, ou de outras formas 
que se mostrem adequadas, 
devendo ser consideradas as 
características individuais, 
sociais, econômicas e culturais 
da pessoa ou grupo de pessoas 
participante da pesquisa e as 
abordagens metodológicas 
aplicadas. 

1)Sugiro incluir a explicitação 
"por meio da língua falada ou da 
língua de sinais": Art. 5º O 
processo de comunicação do 
consentimento livre e esclarecido 
pode ser realizado por meio de sua 
expressão oral (por meio da língua 
falada ou da língua de sinais), 

 
2)onde diz "devendo ser 
consideradas as características 
sociais, econômicas, culturais" 
incluir "e individuais". 

Acatada 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acatada 
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§ 1º O processo de 
comunicação do consentimento 
livre e esclarecido deve ocorrer 
de maneira espontânea, clara e 
objetiva, e evitar modalidades 
excessivamente formais, num 
clima de mútua confiança, 
assegurando uma comunicação 
plena e interativa. 
§ 2º No processo de 
comunicação do consentimento 
livre e esclarecido, o 
participante deverá ter a 
oportunidade de esclarecer 
suas dúvidas, bem como dispor 
do tempo que lhe for adequado 
para a tomada de uma decisão 
autônoma. 
 
Art. 6º O pesquisador deverá 
buscar o momento, condição e 
local mais adequado para que 
os esclarecimentos sobre a 
pesquisa sejam efetuados, 
considerando, para isso, as 
peculiaridades do convidado a 
participar da pesquisa, a quem 
será garantido o direito de 
recusa.  

3)Este artigo corresponde ao item 
IV.1 da Resolução 466/12, porém, 
exclui o respeito a privacidade no 
momento do convite para 
participação na pesquisa, o que 
consideramos essencial. 
 
 

 
2)Sugestão: Como fica situação de 
prontuários, em relação à 
viabilidade de conseguir o 
consentimento?  

 

O respeito à privacidade está 
garantido no artigo 3º. inciso VII 
 
 
 
 
 
 
 
Já está contemplada no artigo 
6º. da minuta  

Art. 7º O pesquisador deverá 
assegurar espaço para que o 
participante possa expressar 
seus receios ou dúvidas 
durante o processo de 
pesquisa, evitando qualquer 
forma de imposição ou 
constrangimento, respeitando 
sua cultura. 
 

A expressão “estabelecimento de 
relação de confiança” pode 
caracterizar conflito de 
interesse.Os dois artigos tratam do 
mesmo conteúdo, podendo haver 
uma junção 

Não acatada. Não se considera 
conflito de interesse o 
estabelecimento de relação de 
confiança entre pesquisador e 
pesquisado e são artigos que 
tratam de temas diferentes: um 
do estabelecimento da relação e 
outro do processo. 

Art. 8º As informações sobre a 
pesquisa devem ser 
transmitidas de forma 

Art. 8º As informações sobre a 
pesquisa devem ser transmitidas 
de forma acessível e transparente 

Acatada 
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acessível e transparente para 
que o convidado a participar 
de uma pesquisa, ou seu 
representante legal, possa se 
manifestar, de forma 
autônoma, consciente, livre e 
esclarecida. 

para que o convidado a participar, 
ou seu representante legal de uma 
pesquisa possa se manifestar, de 
forma autônoma, consciente, livre 
e esclarecida.   

 

Art. 9º São direitos dos 
participantes: 
 
 
 
 
I – ser informado sobre a 
pesquisa; 
 
 
 
II– desistir a qualquer 
momento de participar da 
pesquisa, sem qualquer 
prejuízo; 
 
 
 
III – ter sua privacidade 
respeitada; 
 
 
 
 
IV – ter garantida a 
confidencialidade das 
informações pessoais; 
 
V – decidir sobre a privacidade 
e confidencialidade dos dados 
que envolvem sua participação 
 
VI–buscarindenização pelo 
dano decorrente da pesquisa, 
nos termos da Lei; e 
 
 
VII– o ressarcimento das 
despesas diretamente 

1. Art. 9º São direitos dos 
participantes ou informantes: 
 

 
 
 

2. Art 9º  Inserir no item I - 
desistir a qualquer.... da pesquisa, 
sem qualquer prejuizo. Obs o item 
I poderia ser o último e o item II o 
primeiro assim sucessivamente. 
 
3. artigo 9º, item II. “Os 
participantes tem direito a 
sereminformados sobre a 
pesquisa”. E no caso da pesquisa 
encoberta, como esse direito será 
atendido? 
 
 
 
4. Art. 9º São direitos dos 
participantes: III – ter sua 
privacidade MANTIDA, 
SEMPRE QUE SOLICITADO 
PELO PARTICIPANTE DA 
PESQUISA; 
 
 
5. IV – ter MANTIDA a 
confidencialidade das informações 
pessoais, SEMPRE QUE 
SOLICITADO PELO 
PARTICIPANTE DA 
PESQUISA; 
 
 
6. aqui fala em indenização do 
dano decorrente da pesquisa nos 

Não acatada. O termo 
informante é específico de um 
referencial teórico metodológico 
 
 
 
Acatadas 
 
 
 
 
 
O princípio é que ele será 
informado, e a exceção está 
prevista na minuta 
 
 
 
 
 
 
Não acatada. Ver justificativa 
anterior. O princípio é a 
privacidade 
 
 
 
 
 
Não acatada. Ver justificativa 
anterior. O princípio é a 
privacidade 
 
 
 
 
 
Revisto 
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decorrentes de sua 
participação na pesquisa. 
 
 

termos da Lei. Há incongruência 
pois no decorrer no documento 
não se fala em termos de Leis que 
deverão ser acionadas e sim que o 
dano recairá sobre o pesquisador. 
Sugere-se especificar e manter a 
menção à Lei no decorrer do 
texto.  
 
7. Art. 9º São direitos dos 
participantes, sugiro incluir o 
item: "direito de decidir sobre a 
privacidade e confidencialidade 
dos dados que envolvem sua 
participação"  

 
8. Incluir:VII - informantes 
podem atuar como co-autores de 
trabalhos de pesquisa conforme 
acordo prévio estabelecido com 
pesquisador e conforme o tipo de 
trabalho a ser realizado. 
 
9. Art. 9°: SUGESTÃO: 
Acrescentar aos direitos dos 
participantes a assistência em caso 
de danos decorrentes da pesquisa, 
pelo tempo que for 
necessário.JUSTIFICATIVA: O 
inciso V prevê indenização em 
caso de danos decorrentes da 
pesquisa. Portanto, é de se esperar 
que, em caso de danos, também se 
assegure assistência. O 
pesquisador tem o dever moral 
não apenas de indenizar, mas 
também de oferecer a assistência 
que for necessária se o estudo 
provocar danos. 
 
10. Sugestão: Alguns direitos já 
estão contemplados nos princípios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acatada 
 
 
 
 
 
 
Não acatada. Não se refere a 
questões éticas, mas a questões 
de publicação 
 
 
 
 
Contemplada com inclusão da 
assistência nos princípios éticos, 
art. 9 item VIII e revisão do 
conceito de assistência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 10. O pesquisador deve 
esclarecer o potencial 
participante, na medida de sua 

1) Art. 10. SUGESTÃO DE 
MUDANÇA DE 
REDAÇÃO: Para: “O 

acatada 
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compreensão e respeitadas 
suas singularidades, sobre a 
natureza da pesquisa, seus 
objetivos, métodos, direitos, 
riscos e potenciais benefícios. 

pesquisador deve 
esclarecer o potencial 
participante, na medida de 
sua compreensão e 
respeitadas suas 
singularidades, sobre a 
natureza da pesquisa, seus 
objetivos, métodos, riscos e 
potenciais benefícios, bem 
como, os direitos elencados 
no Art. 9º”. 
JUSTIFICATIVA: O 
participante de pesquisa 
precisa saber quais direitos 
têm ao participar da 
pesquisa. Da forma que 
está a redação atual, fica a 
dúvida de como os 
participantes poderão 
cobrar os seus próprios 
direitos se os 
desconhecerem. 

 
Art. 11. O consentimento do 
participante da pesquisa 
deverá ser particularmente 
garantido àquele que, embora 
plenamente capaz, esteja 
exposto a condicionamentos 
específicos, ou sujeito a relação 
de autoridade ou de 
dependência, caracterizando 
situações passíveis de limitação 
da autonomia. 
 

  

Art. 12. Deverá haver 
justificativa da escolha de 
crianças, de adolescentes e de 
pessoas em situação de 
diminuição de sua capacidade 
de decisão no protocolo a ser 
aprovado pelo sistema 
CEP/CONEP. 
 
Parágrafo único. Nos casos 
previstos no caput deverão ser 

1) A necessidade de justificativa 
para pesquisas com crianças e 
adolescentes atinge o campo 
majoritário de nossas 
pesquisas. Ou seja, 
praticamente todas as 
pesquisas na área de educação 
são realizadas no ambiente 
escolar, envolvendo 
professores e crianças e 
adolescentes. Sugere-se a 

Não acatada. O artigo 11 não 
contempla o 12. 
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obtidos o assentimento do 
participante e o consentimento 
livre e esclarecido, por meio 
dos representantes legais do 
participante da pesquisa, 
preservado o direito à 
informação e à autonomia do 
participante, de acordo com a 
sua capacidade. 

retirada deste artigo pois o 
Art.11 já contempla estas 
situações assim como o 
parágrafo único a seguir.  

2) A redação deste artigo parece, 
novamente, ser eivada de um 
preciosismo detalhista na 
regulamentação, bem como de 
um viés sobre o tipo de público 
‘padrão’ a ser investigado na 
pesquisa com participantes 
humanos. Não faz qualquer 
sentido se solicitar justificativa 
para a escolha de públicos com 
diminuição de capacidade de 
decisão. A decisão do estudo de 
determinados grupos etários 
em psicologia se dá pelo tipo 
de objetivo da investigação. 
Por exemplo, a pesquisa sobre 
desenvolvimento infantil não 
pode ser feita com adultos. Ou 
a pesquisa em psicologia 
evolucionista sobre o padrão 
de comportamento cooperativo 
em bebês tampouco pode ser 
feita com adultos, por motivos 
óbvios. Não faz qualquer 
sentido, no âmbito de nossa 
ciência, se exigir tal tipo de 
justificativa, que se dá 
esclarecida pela apresentação 
dos objetivos e recortes do 
próprio projeto de 
investigação. 

3) Art. 12, Parágrafo único: “…, 
por meio dos representantes 
legais do participante da 
pesquisa”.  Muitas crianças e 
adolescentes menores de 18 
anos vivem sob a guarda de 
avós, tios ou parentes, mas não 
se trata de “guarda legal”.  
Nesses casos, o TCLE não 
poderia ser assinado pelo 
responsável ou a assinatura 

 
 
 
 
Não acatada, pois pesquisas com 
crianças e adolescentes devem 
ser justificadas pela sua 
condição de necessidade de 
proteção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada, pois pesquisas com 
crianças e adolescentes devem 
ser justificadas pela sua 
condição de necessidade de 
proteção 
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não teria validade legal.  
Embora o Art. 13 contemple 
outras possibilidades, penso 
que se deveria incluir um 
parágrafo explicitando que, 
mesmo não se tratando de 
guarda “legal” o responsável 
poderá assinar o TCLE, desde 
que reconhecido como tal 
(como responsável por aquela 
criança ou adolescente) pela 
comunidade, incluindo aí a 
escola, os serviços de saúde e 
outros. 

4) Art. 12. SUGERIMOS 
REVER A REDAÇAO: Nosso 
total estranhamento para essa 
frase "deverá haver 
justificativa da 'escolha' de 
crianças, adolescentes". O que 
se esta obrigando aqui? 
Justificar toda e qualquer 
pesquisa com crianças e 
adolescentes? Ou somente as 
com "diminuição de 
capacidade"? O que seria 
diminuição de capacidade? 
Como identificar uma pessoa 
com diminuição de 
capacidade? As crianças não 
possuem diminuição de 
capacidade, elas são impedidas 
legalmente. Esse termo é 
completamente estranho ao 
universo de quem trabalha 
com crianças com pessoas com 
deficiência ou populações 
indígenas. Em caso de querer 
se referir a pessoas com 
deficiência, há que nominá-las. 
A segunda parte precisa 
melhor redação: "nos casos 
previstos..." Deverão ser 
obtidos o Consentimento Livre 
Esclarecido dos pais ou 
responsável legal no caso de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada, pois pesquisas com 
crianças e adolescentes devem 
ser justificadas pela sua 
condição de necessidade de 
proteção 
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crianças e adolescentes bem 
como o assentimento livre. No 
caso de pessoas com 
deficiência ... (checar o status 
legal). Julgamos de suma 
importância separar o caso de 
crianças e adolescentes do das 
pessoas com deficiência 
(inclusive crianças e 
adolescentes). 
 

5) artigo 12º A exigência do 
consentimento livre e 
esclarecido. Como se aplicano 
caso da pesquisa encoberta? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada. Já justificada. 
 

Art. 13. Em comunidades cuja 
cultura reconheça a autoridade 
do líder ou do coletivo sobre o 
indivíduo, como é o caso de 
algumas comunidades 
tradicionais, indígenas, 
religiosas ou populares, por 
exemplo, a obtenção da 
autorização para a pesquisa 
deve respeitar tal 
particularidade, sem prejuízo 
do consentimento individual, 
quando possível e desejável. 

1) Art. 13. Em comunidades 
cuja cultura reconheça a 
autoridade do líder ou do 
coletivo sobre o indivíduo, 
como é o caso de algumas 
comunidades indígenas, 
religiosas ou populares, por 
exemplo, a obtenção da 
autorização para a 
pesquisa deve respeitar tal 
particularidade, sem 
prejuízo do consentimento 
individual, quando possível 
e desejável. 

Acatada com a inclusão das 
comunidades tradicionais e 
indígenas. 

 
 
 
 
Art. 14. A dispensa do 
consentimento justifica-se nos 
seguintes casos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
1) Art.14, I: incluir presídios e 

prestar atenção que, na 
educação, há toda uma linha 
de trabalho chamada 
"Pedagogia social" que 
pesquisa exatamente esta 
população e terá grandes 
dificuldades para continuar 
suas investigações, inclusive 
por conta dessas instituições já 
contarem como comitês de 
ética que analisam as 

 
 
 

 
Acatada e contemplada também 
no art 16 parágrafo 1 
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I - pesquisas que envolvam 
indícios de prática de ilícito, 
por parte de 
funcionários/gestores da 
instituição em que será 
realizada a investigação, ou 
aquela em que há evidente 
relevância pública e que possa 
implicar a revelação de fatos 
inconvenientes ao participante 
ou a sua instituição; como por 
exemplo, pesquisa realizada 
em clínicas geriátricas, 
psiquiátricas, presídios ou 
outras instituições fechadas, 
que podem identificar 
tratamento inadequado das 
pessoas que nela residem, 
avaliações de serviços, 
pesquisas sobre corrupção em 
instituições públicas ou 
privadas, entre outros; e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

propostas de pesquisa.  
 
2) O item I do artigo fere 

questões legais que colocam a 
necessidade de denúncia de 
situações ilícitas de qualquer 
natureza. Portanto 
consideramos extremamente 
temerária a proposição desta 
prática pelas áreas de Ciências 
Humanas e Sociais, vinculada 
a dispensa de consentimento 
para realização de pesquisas 
que tem como foco estas 
populações que já se 
caracterizam como 
vulneráveis.  Entendemos que 
é possível realizar pesquisa 
com essa população, 
respeitando a necessidade de 
obtenção de consentimento 
como um cuidado ético 
essencial. 

 
3) Capítulo II, artigo 14, item I: 

idem comentário anterior. 
Reescrevê-lo.[afirmava 
favorecer postura antiética] 
 

4) artigo 14 da seção I sobre a 
obtenção do consentimento (p. 
6). Esta proposta de resolução 
apresenta a definição XV do 
artigo 2 (p. 3) a concepção de 
pesquisa encoberta. Por 
motivos óbvios, visando a 
observação do comportamento 
espontâneo dos participantes, 
ela é fundamental em 
psicologia. No entanto no 
artigo 14 da seção I não se faz 
qualquer menção sobre a 
dispensa, fundamental no caso 
de pesquisa que lança mão de 
estratégias encobridoras. Nas 
regulamentações de ética em 

 
 
O artigo fala de indícios e não 
afirma a existência de ilícitos. 
Contemplada também no art 16 
parágrafo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver justificativa anterior 
 
 
 
 
Contemplada no art 16 
parágrafo 1. Esse item é apenas 
uma das possibilidades de 
pesquisa encoberta que estão 
definidas nos termos e definições 
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II - pesquisas cujo objeto 
envolva agrupamentos 
transitórios de pessoas 
aproximadas por motivações 
ou atividades comuns, sem 
vínculo prévio entre si, e cujos 
comportamentos coletivos 
podem ser pesquisados sem 
identificação individual dos 
participantes. Inclui-se a 
pesquisa com multidões, tal 
como a pesquisa que investiga 
o comportamento das torcidas 
em estádios de futebol, o que 
não isenta de submissão do 
protocolo ao sistema 
CEP/CONEP. 
 
 
 
 
Parágrafo único. No caso do 
inciso I a dispensa do 
consentimento deverá ser 
avaliada e aprovada pelo 
sistema CEP/CONEP. 
 

pesquisa em diversos países a 
pesquisa encoberta é 
claramente identificada, com 
suas aplicações e limitações, e 
o processo de consentimento 
também existe neste caso, mas 
com especificidades, como 
esclarecimento imediatamente 
posterior a participação. 
 
 

5) Art. 14.  A dispensa do 
consentimento justifica-se nos 
seguintes casos: I - pesquisas 
que envolvam indícios de 
prática de ilícito, por parte de 
pessoas... Depois de “pesquisas 
que envolvam indícios de 
prática de ilícito, por parte de” 
acrescentar ‘famílias, grupos 
sociais e” 
 

 
6) Art.14, II: retirar (pois 

contraditório) o final da frase 
"o que não isenta de 
submissão".  

 
 
7) Na seção II (ps. 6 e 7), 

mantendo-se esta concepção 
excessivamente detalhista de 
resolução, faz-se necessária a 
especificação do registro de 
consentimento no caso da 
pesquisa encoberta. Falta isto 
na atual versão. 

 
8) Art. 14, inciso II: SUGESTÃO 

DE MUDANÇA DE 
REDAÇÃO: Para: “Pesquisas 
cujo objeto envolva 
agrupamentos transitórios de 
pessoas aproximadas por 
motivações ou atividades 
comuns, sem vínculo prévio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contemplada no art 16 
parágrafo 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada, pois isenção de 
obtenção de consentimento é 
diferente de isenção de 
submissão do projeto ao 
CEP/CONEP. 
 
Contemplada no art 16 
parágrafo 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Acatada 
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entre si, e cujos 
comportamentos coletivos 
podem ser pesquisados sem 
identificação individual dos 
participantes. Inclui-se a 
pesquisa com multidões, tal 
como a pesquisa que investiga o 
comportamento das torcidas em 
estádios de futebol, o que não 
isenta submeter o protocolo ao 
Comitê de Ética em Pesquisa.” 
JUSTIFICATIVA: A proposta 
de mudança de redação é 
apenas para melhor 
compreensão do texto. 
 
 

9) Artigo 14, ítem II: 
complementar “... o que não 
isenta de submissão ao CEP”. 

 
10) Art. 14. A dispensa do 

consentimento justifica-se nos 
seguintes casos: III – Pesquisas 
que trabalham com populações 
ocultas. 
 

 
11) Inserir um inciso no Art. 14: 

III - pesquisas cujo risco seja 
classificado como mínimo, nos 
termos da Resolução 
....(resolução a se definir). 

 
12) Sugere-se a inclusão de um 

novo tópico:III: pesquisas de 
observações em escolas e/ou 
outras instituições 
educacionais formais ou não 
formais que envolvam 
situações de 
ensino/aprendizagem, serão 
feitas sem a necessidade do 
consentimento de cada um dos 
participantes contando com o 
consentimento livre e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acatada 
 
 
 
Não acatada com essa 
terminologia, mas contemplada 
a previsão de dispensa do 
registro no artigo 16. 
 
 
 
Não acatada. Risco mínimo não 
dispensa consentimento. 
 
 
 
 
Não acatada por questões 
jurídicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

esclarecido dos dirigentes  e o 
assentimento(inclusive não 
escrito) dos demais 
participantes. 
 

13) Art. 14 – Há situações em que, 
na prática se torna inviável ou 
muito difícil a assinatura do 
TCLE pelos pais ou 
responsáveis pormenores de 18 
anos.  Por exemplo, a aplicação 
de um questionário em 
estudantes de 8ª série de 
escolas públicas de 
determinado município.  É 
amplamente conhecido o fato 
de que a maioria dos pais não 
toma conhecimento das 
comunicações encaminhadas 
pela escola.  A experiência tem 
mostrado que, em situações 
semelhantes à citada, o índice 
de retorno dos pais é 
baixíssimo, após muita 
insistência e reiterados 
pedidos.  Na prática, essa 
exigência inviabiliza a 
realização da pesquisa.  Parece 
razoável que se obtenha 
apenas o Termo de 
Assentimento, quando a idade 
e maturidade das crianças 
garante a capacidade de 
compreender os objetivos da 
pesquisa, dispensando-se a 
assinatura do TCLE pelos pais 
ou responsáveis.  Isso evitaria, 
também, o problema citado da 
“guarda legal”. 

 

 
 
 
 
 
Não acatada por questões 
jurídicas 
 

Art. 15. O Registro do 
Consentimento é o meio pelo 
qual é explicitado o 
consentimento livre e 
esclarecido do participante ou 
de seu responsável legal, sob a 

Com relação ao Art. 15, não 
encontro razão alguma de se 
exigir a participação de uma 
testemunha para o registro do 
Consentimento. Haverá se se 
confiar nos pesquisadores. Até 

Redação melhorada 
esclarecendo que não se trata de 
uma exigência de testemunha, 
sendo essa uma possibilidade, 
para os casos em que outras 
formas de registro não forem 



 49 

forma escrita, sonora, 
imagética, ou em outras 
formas que atendam às 
características da pesquisa e 
dos participantes, como por 
exemplo, testemunha que não 
componha a equipe de 
pesquisa; devendo conter 
informações em linguagem 
clara e de fácil entendimento 
para o suficiente 
esclarecimento sobre a 
pesquisa. 
 
 
Parágrafo único. Quando não 
houver registro de 
consentimento, o pesquisador 
deverá entregardocumento ao 
participante que contemple as 
informações previstas para o 
consentimento livre e 
esclarecido sobre a pesquisa. 
 

porque o envolvimento dessa 
testemunha seria complexo no 
caso de questionários aplicados 
on-line, com a organização de 
Base de Dados digitais, no qual, 
como é praxe, logo ao início se 
apresenta o TCLE, com o 
questionário só sendo exibido para 
aqueles que clicam no botão com 
dizeres do tipo “Aceito” ou 
“Concordo em participar da 
pesquisa”. 
 
Art.15: retirar "incluindo 
testemunha". 
 
artigo15º- “incluindo 
testemunha”. Como os CEP’s irão 
examinar a existência do 
consentimento por testemunha? 
 
O parágrafo único tem uma 
redação complicada e de difícil 
compreensão. 
 
Art.15, parágrafo único: 
apresentar documento ou 
informar? ficou confuso. 
 

possíveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redação revista 
 
 
Redação revista 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redação revista 
 
 
 
Redação revista 

Art. 16. O pesquisador deverá 
justificar o meio de registro 
mais adequado, considerando, 
para isso, o grau de risco 
envolvido, as características do 
processo da pesquisa e do 
participante.  
 
§ 1º Os casos em que seja 
inviável o Registro de 
Consentimento ou do 
Assentimento Livre e 
Esclarecido ou em que este 
registro signifique riscos 
substanciais à privacidade e 
confidencialidade dos dados do 

Art.16, 2: ver a redação "a 
dispensa do registro de 
consentimento não dispensa o 
pesquisador do processo de 
consentimento...". Ficou confuso: 
consentimento ou assentimento?  
 
SUGERIMOS REVER A 
REDAÇAO do parágrafo segundo 
desse artigo 16, pois ele deixa 
margem à dúvida: "A dispensa do 
registro de consentimento ou de 
assentimento não isenta o 
pesquisador do processo de 
consentimento (?).... " 
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participante ou aos vínculos de 
confiança entre pesquisador e 
pesquisado, a dispensa deve ser 
justificada pelo pesquisador 
responsável ao sistema 
CEP/CONEP.  
 
§ 2º A dispensa do registro de 
consentimento ou de 
assentimento não isenta o 
pesquisador do processo de 
consentimento ou de 
assentimento, salvo nos casos 
previstos nesta Resolução. 
 
§ 3º A dispensa do Registro do 
Consentimento deverá ser 
avaliada e aprovada pelo 
sistema CEP/CONEP. 

 
Explicitar os casos de pesquisas 
sobre políticas públicas em que 
não há como garantir o anonimato 
dos participantes. 
 

 
Contemplado no art. 14 Inciso I 

  
Art 17 
 

1)  

Art 17. O Registro de 
Consentimento Livre e 
Esclarecido deverá conter 
esclarecimentos suficientes 
sobre a pesquisa incluindo:  

- Apenas para registro escrito  
 
- Parece que o Artigo 17 deveria 
ser mais explícito sobre a sua 
aplicação aos registros escritos, e 
talvez esclarecimentos mínimos 
para outras formas de registro 
devessem ser previstas. 
 
- Não fica claro se, no caso de 
consentimento obtido em 
gravação, por exemplo, se todos 
esses itens do artigo 17 devem ser 
parte da gravação que registra o 
consentimento e nem como se 
poderá disponibilizar tais 
informações ao pesquisado 
(entrega de gravação com o 
consentimento dele e demais 
informações sobre a pesquisa? ele 
terá onde ouvir/ver tal gravação?). 
 
- Uma alternativa para os casos 
onde há dificuldades em obter o 
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TCLE por escrito, e as formas 
alternativas possam ser eventual 
fonte de constrangimento, que o 
pesquisador registre termo de 
responsabilidade pela obtenção do 
consentimento, nos casos de 
pesquisa considerada de sem risco 
ou de risco mínimo. 
 
- Considerando os riscos 
crescentes na área de segurança, 
privacidade e confidencialidade de 
dados, sugiro adicionar um artigo 
especificando um "Termo de 
Confidencialidade". Este 
documento seria fornecido pelo 
pesquisador - e instituição a que 
ele está filiado - ao participante 
das pesquisas. Desta forma, em 
complemento ao Registro de 
Consentimento, haverá um 
documento que regula os direitos e 
obrigações de todas as partes 
envolvidas 
 
- Essas exigências também são 
contraditórias com as formas de 
registro de concessão de 
consentimento, conforme 
estabelecido no artigo 15º. Com 
isso, queremos reforçar que 
existem situações em que o 
processo de esclarecimento e de 
consentimento, para adequar-se às 
condições sócio econômicas e 
culturais da população pesquisada 
e à metodologia aplicada, não 
poderá ser registrado com todos 
os detalhes exigidos no artigo 17º. 
A essas contradições se somam as 
pesquisas que trabalham com 
populações ocultas, ou seja, 
indivíduos ou grupos que estão 
envolvidas em atividades ilícitas 
ou estigmatizadas. Nesses casos, o 
anonimato é um imperativo ético 
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porque qualquer forma de 
registro de consentimento pode se 
tornar um risco para o sujeito 
participante da pesquisa. Este é o 
caso de grupos envolvidos de 
algum modo com substâncias 
psicoativas sob as quais no 
momento paira uma condição de 
ilegalidade. 
 

Art 17. O Registro de 
Consentimento Livre e 
Esclarecido, em seus diferentes 
formatos, deverá conter 
esclarecimentos suficientes 
sobre a pesquisa incluindo:  
 
 
I - a justificativa, os objetivos e 
os procedimentos que serão 
utilizados na pesquisa, com 
informação sobre métodos a 
serem utilizados, em 
linguagem clara e acessível, aos 
participantes da pesquisa, 
respeitada a natureza da 
pesquisa;  
 
II - a explicitação dos possíveis 
danos decorrentes da 
participação na pesquisa, além 
da apresentação das 
providências e cautelas a 
serem empregadas para evitar 
situações que possam causar 
dano, considerando as 
características do participante 
da pesquisa; 
 
III - a garantia de plena 
liberdade do participante da 
pesquisa para decidir sobre 
sua participação, podendo 
retirar seu consentimento, em 
qualquer fase da pesquisa, sem 
prejuízo algum;  

Art. 17. O Registro de 
Consentimento Livre e 
Esclarecido deverá conter 
esclarecimentos suficientes sobre a 
pesquisa de acordo com o seu 
formato, podendo incluir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No que concerne ao artigo 17, 
relativo ao registro de 
Consentimento Livre e 
Esclarecido, sugerimos: A 
seguinte reformulação do texto, do 
ítem II: a explicitação dos 
possíveis danos, decorrentes da 
participação na pesquisa e a 
apresentação das medidas 
preventivas a serem empregadas 
pelo/a pesquisador/a, como 
orientação e indicação para 
atendimento com profissional de 
saúde; 
 
Com relação ao Inciso II do Art. 
17, entendo que caberia uma nova 
redação: “II – Se for o caso, a 
explicitação dos possíveis danos 
decorrentes da participação na 

Redação do caput revista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada, pois já está 
contemplada na questão da 
assistência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Já contemplado 
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IV - a garantia de manutenção 
do sigilo e da privacidade dos 
participantes da pesquisa seja 
pessoa ou grupo de pessoas, 
durante todas as fases da 
pesquisa, exceto quando 
houver sua manifestação 
explícita em sentido contrário, 
mesmo após o término da 
pesquisa;  
 
V - informação sobre a forma 
de acompanhamento e a 
assistência a que terão direito 
os participantes da pesquisa, 
inclusive considerando 
benefícios, quando houver;  
 
VI – garantia aos participantes 
do acesso aos resultados da 
pesquisa, sobretudo quando se 
refletirem em benefícios aos 
participantes e comunidades 
envolvidas;  
 
VII - explicitação da garantia 
ao participante de 
ressarcimento e a descrição 
das formas de cobertura das 
despesas realizadas pelo 
participante decorrentes da 
pesquisa, quando houver;  
 
VIII–a informação do 
endereço, e-mail e contato 
telefônico, dos responsáveis 
pela pesquisa, do CEP local e, 
quando for o caso, da CONEP;  
 
IX - breve explicação sobre o 
que é o CEP, bem como 
endereço, e-mail e contato 
telefônico dos responsáveis 
pela pesquisa, do CEP local e, 
quando for o caso, da CONEP; 

pesquisa, além da apresentação 
das providências e cautelas a 
serem empregadas para evitar 
situações que possam causar dano, 
considerando as características do 
participante da pesquisa”. 
 
ÍtemV: desnecessário, uma vez 
que o ítem II modificado já 
contempla o tema;  
 
 
 
 
 
 
ÍtemVI: ressaltar no texto da 
devolutiva que sugerimos retirar o 
trecho a partir de “sobretudo .... 
por considerarmos desnecessário; 
 
 
 
Os itens VII e VIII são repetitivos 
 
 
 
 
 
 
VIII - o endereço, e-mail e contato 
telefônico, dos responsáveis pela 
pesquisa, do CEP local e, quando 
for o caso, da CONEP, quando o 
registro for escrito;  
 
IX - breve explicação sobre o que 
é o CEP, bem como endereço, e-
mail e contato telefônico dos 
responsáveis pela pesquisa, do 
CEP local e, quando for o caso, da 
CONEP, quando o registro for 
escrito; 
 
Art.17, IX: retirar 
 

 
 
 
 
 
 
 
Não acatada, pois não houve 
modificação no item II e tratam 
de assuntos diversos 
 
 
 
 
 
 
Acatada 
 
 
 
 
 
 
Não acatada, pois não se 
repetem. São informações 
diferentes. 
 
 
 
 
Revista a redação 
 
 
 
 
 
A informação não deve 
restringir-se a registro escrito. 
Contemplada pela revisão do 
caput e inclusão do parágrafo 1. 
Modificada redação item IX 
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e 
 
 
Parágrafo 1:Nos casos em que 
algum dos itens não for 
contemplado na modalidade de 
registro escolhida, tal 
informação deverá ser 
entregue ao participante em 
documento complementar, de 
maneira a garantir que todos 
os itens supracitados sejam 
informados ao participante. 
 
Parágrafo 2– .Nos casos em 
que o Consentimento ou o 
Assentimento Livre e 
Esclarecido não for registrado 
por escrito, o participante 
poderá ter acesso ao registro 
do consentimento sempre que 
solicitado.  
 
Parágrafo 3. Nos casos em que 
o Consentimento ou o 
Assentimento Livre e 
Esclarecido for registrado por 
escrito uma via, assinada pelo 
participante e pelo pesquisador 
responsável, deve ser entregue 
ao participante. 

Art.17, X: rever. Ficará com uma 
cópia do termo. E quando for 
gravado?  
 
 

Esclarecido com a inclusão do 
parágrafo 2 

Art. 18. Nos projetos de 
pesquisa em Ciências 
Humanas e Sociais, a definição 
e a gradação do risco resultam 
da apreciação dos seus 
procedimentos metodológicos e 
do seu potencial de causar 
danos maiores ao participante 
do que os existentes na vida 
cotidiana, em consonância com 
o caráter processual e dialogal 
dessas pesquisas.  
 

- Com relação ao Capítulo IV 
referente aos Riscos. Neste 
sentido, será oportuno realizar 
uma definição dos riscos que não 
recorra a um viés universalizante, 
mas sim atente para as 
particularidades das 
comunidades/culturas 
pesquisadas. O que se entende por 
"risco" em determinado grupo 
social não é o mesmo para outro. 
Será pertinente, talvez, agrupar os 
critérios de risco em níveis, de 
"mínimo" a "elevado". Por 
exemplo, em pesquisas com uso de 

Previsto na resolução que 
tratará da tipificação de risco 
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entrevistas, podemos considerar a 
possibilidade de 
constrangimento/vergonha por 
parte do participante em 
responder alguma questão. Esse 
tipo de situação é contornada pelo 
direito assegurado ao participante 
de não responder o que não 
deseja, consistindo, assim, em 
risco mínimo.  
 
- Seria pertinente também 
considerar que pesquisas que não 
apresentem risco ou apresentem 
risco mínimo aos participantes 
sejam avaliadas de modo mais 
ágil, com o exigido cuidado para 
com os direitos dos envolvidos na 
pesquisa. 
 
- Gostaria de acrescentar, além do 
direito à indenização, também o 
reconhecimento na área de CHS e 
a retratação pública do órgão, 
coordenação de pesquisa-equipe e 
pesquisador/a  responsável pelo 
dano causado. Justifico o 
acréscimo por termos de, 
seriamente levar em conta os 
danos imateriais- sobretudo junto 
a setores populacionais com fortes 
poderes e informação local e com 
menores articulações midiáticas- e 
que, sem um desmentido a altura, 
estes danos podem tornar-se um 
estigma.   
1) Dos Riscos: além de risco há 

benefícios nas pesquisas. 
Sugere-se trabalhar com 
Riscos e Benefícios, que 
sempre estão devidamente 
anunciados nas pesquisas, no 
tópico Justificativa, Relevância 
da Pesquisa. 

2) art. 18: trabalhar com balanço 
entre riscos e benefícios, com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Previsto na resolução que 
tratará da tipificação e gradação 
de risco 
 
 
 
 
 
 
 
 
Já está prevista na resolução a 
reparação de danos, mas não 
cabe à resolução determinar a 
forma de reparação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada, porque benefício 
não é modulador de gradação de 
risco 
 
 
 
 
 
Não acatada, pois a expressão 
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estes últimos sendo maiores 
que os primeiros. Aparece 
novamente a questão de 
"danos maiores do que os 
existentes na vida cotidiana". 
É uma expressão imprecisa e 
ambígua. Sugere-se retirar e 
juntar com o art. 19 que fala 
das precauções a serem 
tomadas no processo de coleta 
de informações e depoimentos. 

 
3) Esclarecer o que seria danos 

maiores ao participante do que 
os existentes na vida cotidiana. 
Entendemos que toda a 
pesquisa envolve risco ao 
participante em diferentes 
tipos e gradações 

 

"danos maiores" é de uso 
corrente na discussão sobre  
ética em pesquisa.  
Não acatada pois definem 
questões diferentes 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada, pois a expressão 
"danos maiores" é de uso 
corrente na discussão sobre  
ética em pesquisa.  
 
 
 
 

Art. 19. O pesquisador deve 
estar sempre atento aos riscos 
que a pesquisa possa acarretar 
aos participantes em 
decorrência dos seus 
procedimentos, devendo para 
tanto serem adotadas medidas 
de precaução e proteção, a fim 
de evitar dano ou atenuar seus 
efeitos.  
 
§ 1º Quando o pesquisador 
perceber qualquer 
possibilidade de dano ao 
participante, decorrente da 
participação na pesquisa, 
deverá discutir com os 
participantes as providências 
cabíveis, que podem incluir o 
encerramento da pesquisa e 
informar o sistema 
CEP/CONEP. 8 
 
§ 2º O participante da pesquisa 
que vier a sofrer qualquer tipo 
de dano resultante de sua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2º  Os participantes da pesquisa 
que vierem a sofrer qualquer tipo 
de dano resultante de sua 
participação na pesquisa, previsto 
ou não no Registro de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada. É importante 
manter a informação ao 
participante 
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participação na pesquisa, 
previsto ou não no Registro de 
Consentimento Livre e 
Esclarecido, tem direito a 
assistência e buscar 
indenização. 

Consentimento Livre 
e  Esclarecido, têm direito 
à  indenização. Talvez isso não 
precisaria estar aqui. É Código 
Civil 
 
art. 19, 2: "o participante da 
pesquisa que vier a sofrer 
qualquer tipo de dano": substituir 
por "algum dano derivado de sua 
participação previsto no termo de 
consentimento livre e esclarecido" 
 
 
 
 
 
 
onde diz "tem direito a 
indenização" substituir por: " a 
buscar reparação legal nos termos 
previstos pela Lei" 
 
 
Art. 19, §2º. SUGESTÃO DE 
MUDANÇA DE REDAÇÃO: 
Para: “O participante da pesquisa 
que vier a sofrer qualquer tipo de 
dano resultante de sua participação 
na pesquisa, previsto ou não no 
Registro de Consentimento Livre e 
Esclarecido, tem direito à 
assistência e à indenização.” 
JUSTIFICATIVA: Em caso de 
danos, faz-se necessário prestar 
assistência aos participantes que 
sofrerem danos decorrentes da 
pesquisa, e não apenas garantir 
indenização. 
 

 
 
 
 
 
 
Não contemplada porque a 
prioridade é a proteção ao 
participante, mesmo quando o 
dano não foi previsto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisto 
 
 
 
 
 
Já contemplado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 20. O pesquisador deverá 
adotar todas as medidas 
cabíveis para proteger o 
participante quando criança, 
adolescente, ou qualquer 
pessoa cuja autonomia esteja 
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reduzida ou que esteja sujeita 
a relação de autoridade ou 
dependência que caracterize 
situação de limitação da 
autonomia, reconhecendo sua 
situação peculiar de 
vulnerabilidade, 
independentemente do nível de 
risco da pesquisa. 
 
 
 
Art. 21. O risco previsto no 
protocolo será graduado nos 
níveis mínimo, baixo, 
moderado ou elevado, 
considerando sua magnitude 
em função de características e 
circunstâncias do projeto, 
conforme definição de 
Resolução específica sobre 
tipificação e gradação de risco 
e sobre tramitação dos 
protocolos. 
 
§ 1º A tramitação dos 
protocolos será diferenciada de 
acordo com a gradação de 
risco.  
 
§ 2º A gradação do risco deve 
distinguir diferentes níveis de 
precaução e proteção em 
relação ao participante da 
pesquisa. 

 
 
 
- Art. 21.  Eu entendo o que se 
deseja dizer aqui: a vida comum. 
No entanto o termo “ processos" 
permite várias interpretações. Há 
processos de vida cotidiana que 
são repletos de riscos à vida, como 
pesquisas de tráfico de drogas, por 
exemplo. E são processos de vida 
cotidiana. Entendo o que quer ser 
dito, mas essa é mesmo a 
expressão? 
 
§ 2º As pesquisas cujos 
procedimentos envolvam relação 
direta com o participante não 
implicam necessariamente risco 
maior do que mínimo, desde que 
não contenham alguns dos itens 
elencados nos níveis superiores.O 
que são níveis superiores? De 
risco? Isso precisa ficar claro. 
 
A realização de pesquisa com este 
grupo deve ser realizada apenas 
mediante justificativa 
circunstanciada e quando o 
benefício claramente for superior 
ao risco. As pesquisas de alto risco 
devem ser evitadas para este 
grupo de pessoas. 
 
- Entendemos que em qualquer 
pesquisa o risco e benefícios estão 
inter-relacionados, pois a 

 
 
 
Previsto na resolução que 
tratará da tipificação e gradação 
de risco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Previsto na resolução que 
tratará da tipificação e gradação 
de risco 
 
 
 
 
 
 
 
 
Previsto na resolução que 
tratará da tipificação e gradação 
de risco 
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realização da pesquisa somente se 
justifica quando apresenta 
benefícios, podendo ser este direto 
ou indireto. Assim sendo, seria 
conveniente adicionar a este 
capítulo parágrafos com relação 
aos benefícios.  
 
- preveja um processo ágil para as 
pesquisas com "risco mínimo", 
escalonando progressivamente o 
grau de atenção que merecerão os 
protocolos de acordo com a 
classificação crescente de risco. 
 
art. 21: o pressuposto de que há 
sempre risco deve ser fortemente 
questionado. Se trabalhamos com 
riscos e benefícios, há pesquisas 
sem risco, exatamente por terem 
sido tomadas todas as precauções 
metodológicas propostas 
 
 
-A gradação do risco deve 
distinguir diferentes níveis de 
precaução e proteção em relação 
ao participante da pesquisa. 
Acham que precisa de precaução 
e proteção? Não poderíamos ficar 
só com proteção? São valores 
difíceis de qualificar, e proteção é 
já amplo. 
 
 
Art. 21.  ‘O risco será baixo 
quando a possibilidade de 
ocorrência de danos material e 
imaterial’. Falaremos essa 
linguagem jurídica ou ética? Dano 
material e imaterial já está 
protegido por Código Civil.ao 
participantedapesquisaformaiordo
queospossíveisdanosadvindosdosp
rocessosdavidacotidiana. 
 

Não acatada, pois benefício não 
é modulador de risco. 
 
 
 
 
 
 
Contemplado na resolução de 
risco. 
 
 
 
 
 
Não acatada, pois benefício não 
pode ser modulador de risco e a 
resolução de risco preverá 
situações que não necessitam de 
registro e outras com risco 
mínimo. São conceitos distintos. 
 
 
 
Relativo à resolução que tratará 
da tipificação e gradação de 
risco 
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Parágrafo único.  A pesquisa será 
considerada, pelo menos, de risco 
baixo nas seguintes situações: 

I - pesquisas em 
que os participantes são 
necessariamente identificados 
pelas circunstâncias da pesquisa e 
com sua anuência; Parece que este 
item anula o anterior de risco 
mínimo, pois exige um 
necessariamente. 

II - pesquisas 
cujos procedimentos possam 
ameaçar a privacidade do 
participante; Ameaçar 
privacidade, o que é isso? Um 
verbo policial, com uma categoria 
liberal como privacidade. Aqui 
remete à LAI (Lei de Acesso à 
Informação) e acho que 
poderíamos pensar se queremos 
esses termos. 

III - pesquisas 
que envolvam atividades que 
causem desconforto. Por exemplo, 
a realização de uma avaliação 
escrita (prova), apenas para a 
finalidade de pesquisa; eAcho 
exemplos muito perigosos em uma 
Resolução. Elas podem estar 
manuais. Desconforto é uma 
categoria psicológica, mais do que 
moral ou ética. Seria uma 
experiência física ou ética? 

IV - Pesquisas 
realizadas em situações do 
cotidiano associadas a riscos 
conhecidos e que não são 
intensificados pela pesquisa Certo. 
Pesquisa sobre aborto ilegal, 
tráfico de drogas, ou crimes 
organizados, estariam aqui? 
 

Art. 22. O protocolo a ser 
submetido à avaliação ética 
somente será apreciado se for 

- A norma operacional em vigor é 
a 001/2013 e já prevê cuidados 
direcionados às CHS, além de 

Não se aplica 
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apresentada toda a 
documentação solicitada pelo 
Sistema CEP/CONEP, tal 
como descrita, a esse respeito, 
na norma operacional do CNS 
em vigor, no que couber e 
quando não houver prejuízo 
no estabelecido nesta 
Resolução, considerando a 
natureza e as especificidades 
de cada pesquisa.  

vários não previstos nesta 
proposta, como nos itens abaixo: 
2.1.(E) Do parecer: o parecer deve 
ser elaborado de forma clara, 
objetiva, detalhada e estar 
suficientemente motivado para 
subsidiar a decisão do colegiado, 
com ênfase nos seguintes pontos: 
análise ética do protocolo; risco-
benefício da pesquisa e sua 
relevância social; processo de 
recrutamento, inclusão e exclusão 
dos participantes da pesquisa; 
processo de obtenção do TCLE; 
justificativa para a dispensa do 
TCLE, se couber; procedimentos 
aptos à efetivação da garantia do 
sigilo e confidencialidade; 
proteção dos participantes da 
pesquisa que se encontram em 
situação de vulnerabilidade, 
quando pertinente; orçamento 
para realização da pesquisa; 
cronograma de execução. O 
parecer será validado na 
Plataforma Brasil 
preferencialmente durante os 
trabalhos da reunião.  
2.1.(J) Da tramitação de Eventos 
Adversos Sérios (EAS): coloca 
apenas questões da área da saúde. 
Acrescentamos em nosso 
Regimento Interno ... “7) Toda e 
qualquer intercorrência que 
acometa o participante de 
pesquisa, enquanto indivíduo 
vulnerável, a situações 
determinadas por fatores 
psicossociais em pesquisas de 
qualquer natureza.”  
 
3.3.(G) Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) é um 
documento público específico para 
cada pesquisa, incluindo 
informações sobre as 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Já contemplado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Já contemplado 
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circunstâncias sob as quais o 
consentimento será obtido, sobre o 
responsável por obtê-lo e a 
natureza da informação a ser 
fornecida aos participantes da 
pesquisa, ou a dispensa do TCLE 
deve ser justificadamente 
solicitada pelo pesquisador 
responsável ao Sistema 
CEP/CONEP, para apreciação;  
 
Art. 22.  I - pesquisas em que os 
participantes são necessariamente 
identificados pelas circunstâncias 
da pesquisa e sem sua anuência. 
Um exemplo é a pesquisa que 
inclui a participação de pessoas 
que ocupam cargos públicos, como 
políticos, gestores, etc. Nestes 
casos, mesmo sem divulgar o nome 
da pessoa, ao informar o cargo e o 
ano da realização da pesquisa, a 
pessoa já estará identificada, 
mesmo que sem a sua anuência; 
Vejam aqui são agentes públicos 
que representam o Estado. Sequer 
isso deveria ser objeto de revisão 
ética. A publicidade é um dos 
princípios legais de funcionamento 
do Estado. Vejam como pode ser 
arriscado dar exemplos. 
 
II –pesquisas em que a 
confidencialidade Vejam que 
usamos confidencialidade e 
privacidade no mesmo texto. Qual 
seria seria a diferença entre os 
conceitos? Novamente ver a LAI 
dos dados relativos a terceiros não 
está assegurada, pelas 
circunstâncias da pesquisa. Por 
exemplo, pesquisas realizadas em 
comunidades pequenas, nas quais 
informar algo sobre uma pessoa 
pode levar a identificação de 
familiares, colegas de trabalho, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relativo à resolução que tratará 
da tipificação e gradação de 
risco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relativo à resolução que tratará 
da tipificação e gradação de 
risco 
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entre outros; 
 
IV – pesquisas em que há 
impossibilidade ou inconveniência 
de obtenção ou registro de 
consentimento ou assentimento; e 
Isso não poderia ser risco mínimo, 
caso o TCLE seja oral?  [texto não 
corresponde ao artigo, mas está se 
referindo a ele no material da 
consulta] 
 

Art. 23. Os projetos de 
pesquisa serão inscritos na 
Plataforma Brasil, para sua 
avaliação ética, da forma 
prevista nesta Resolução e na 
Resolução específica de 
gradação, tipificação de risco e 
tramitação dos protocolos.  

1) Art. 23: COMENTÁRIO: 
Sugere-se adotar o termo 
“norma específica de gradação 
e tipificação de risco” ao invés 
de “Resolução específica de 
gradação, tipificação de risco e 
tramitação dos protocolos”, 
visto que, por hora, não há 
consenso se o sistema de 
tipificação de risco será 
publicado como Resolução ou 
documento de outra natureza. 
O termo “norma” é mais 
abrangente. Além do mais, a 
nomenclatura presente na 
Resolução CNS 466 não prevê 
a expressão “tramitação dos 
protocolos” na norma de 
tipificação a ser publicada. 

Não acatada. Mantida a forma 
original, pois essa é a posição do 
GT, referendada pela consulta 
pública. 

Art. 24. Todas as etapas 
preliminares necessárias para 
que o pesquisador elabore seu 
projeto não são alvo de 
avaliação do sistema 
CEP/CONEP.  
 

  

Art. 25. A avaliação a ser feita 
pelo Sistema CEP/CONEP 
incidirá sobre os aspectos 
éticos dos projetos, 
considerando os riscos e a 
devida proteção dos direitos 
dos participantes da pesquisa.  
 

- Art. 23, §1º: SUGESTÃO DE 
MUDANÇA DE REDAÇÃO: 
Para:“Os aspectos metodológicos 
científicos dos protocolos 
submetidos a essa Resolução serão 
objeto de análise ética apenas se 
implicarem em riscos diretos aos 
participantes de pesquisa. Caso 

Não acatada. Mantida a forma 
original, pois essa é a posição do 
GT, referendada pela consulta 
pública. 
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§ 1º A avaliação científica dos 
aspectos teóricos e 
metodológicos dos projetos 
submetidos a essa Resolução 
compete às instâncias 
acadêmicas específicas, tais 
como comissões acadêmicas de 
pesquisa, bancas de pós-
graduação, instituições de 
fomento à pesquisa, dentre 
outros.  
 
 
 
 
§ 2º Os projetos de pesquisa 
que não são propostos e 
avaliados por instituições de 
pesquisa deverão ser 
submetidos, pelo CEP, à 
avaliação científica dos 
aspectos teóricos e 
metodológicos, por um 
pesquisador da área de 
Ciências Humanas e Sociais. 
Este parecerista, 
preferencialmente, deverá ter a 
titulação de Doutor, sendo 

contrário, essa avaliação competirá 
às instâncias acadêmicas 
específicas, tais como comissões 
acadêmicas de pesquisa, bancas de 
pós-graduação, instituições de 
fomento à pesquisa, dentre outros.” 
JUSTIFICATIVA: Em recente 
reunião do GT-CHS com o 
Colegiado da CONEP, chegou-se 
ao consenso que a metodologia 
científica seria uma questão ética 
se implicasse riscos diretos aos 
participantes da pesquisa. 
Pressupõe-se, assim, que o 
consenso dessa reunião deve estar 
contemplado na redação desse 
artigo. 
 
- Art. 25, 1: consideramos louvável 
a preocupação com a delimitação 
do escopo dos trabalhos dos 
Comitês de Ética que, 
habitualmente, tem feito 
considerações teórico e 
metodológicas a respeito das 
pesquisas. Cabe precisar melhor 
este tópico dada a sua 
importância, explicitando os casos 
em que o pesquisador/ docente 
responsável isenta o seu 
orientando (por exemplo) de envio 
para Comitê de Ética 
 
 
- Com relação ao § 2o do Art. 25, 
entendo que o parecerista deva, 
obrigatoriamente, ser portador do 
diploma de doutor 
 
 
 
- Art. 25, 2: há falta de precisão na 
redação: explicitar que se trata de 
projetos individuais, realizados 
fora das universidades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Já contemplada a primeira 
parte, no artigo 25 § 1º. 
Não acatada a segunda parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada, pois não há 
profissionais com titulação de 
doutor em número suficiente em 
todas as regiões do país e 
diferentes áreas. 
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membro interno ou ad hoc do 
CEP.  

 
- Art. 25 §2º: “Os projetos de 
pesquisa que não são propostos e 
avaliados por instituições de 
pesquisa deverão ser submetidos, 
pelo CEP, à avaliação científica 
dos aspectos teóricos e 
metodológicos, por um pesquisador 
da área de Ciências Humanas e 
Sociais. Este parecerista, 
preferencialmente, deverá ter a 
titulação de Doutor, sendo membro 
interno ou ad hoc do CEP.” 
COMENTÁRIO: (1) Não são 
compreensíveis os motivos pelos 
quais o parecerista deverá ter 
título de doutor. Não bastaria ser 
pesquisador da área de CHS e que 
entendesse especificamente do 
assunto? Por que não seria 
suficiente alguém com título de 
mestre? (2) O parágrafo não deixa 
claro se o parecer deste 
pesquisador será suficiente e se já 
corresponderá ao parecer do 
relator. Haverá, ainda, parecer de 
um segundo relator? 
 
- Art. 25, parágrafo 2º - Considero 
que deva ser excluído, pelas 
seguintes razões: a) “Os projetos 
de pesquisa que não são propostos 
e avaliados por instituições de 
pesquisa”:o que se entende por 
instituição de pesquisa?  Uma 
Faculdade isolada ou Intregrada 
pode ser considerada uma 
instituição de pesquisa, uma vez 
que nelas são desenvolvidas 
pesquisas? Quem da instituição 
está apto a fazer a avaliação 
proposta?  Como saber se foi 
feita: deverá ser juntado algum 
parecer?  O CEP não estará 
extrapolando às suas funções?  Se 
o parecerista indicado for 

 
Contemplada, pela exclusão 
desse parágrafo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contemplada, pela exclusão 
desse parágrafo 
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INTERNO do CEP (ou seja, 
membro do CEP), na realidade ele 
está realizando uma tarefa (a 
mais) que não caberia ao CEP, 
conforme o próprio parágrafo 1º 
expressa.  Se for “ad hoc” será um 
problema de difícil administração, 
pois o CEP terá que contar com a 
colaboração voluntária de algum 
pesquisador que não tem previsto 
em seu Plano de Trabalho esse 
tipo de atividade. 
 
B) Penso que o segundo parágrafo 
poderia ser substituído por algo 
assim: “Caso o CEP/CONEP 
entender que os aspectos teóricos e 
metodológicos não estão 
adequadamente apresentados, de 
modo a prejudicar a análise do 
mérito da proposta quanto aos 
aspectos éticos, deverá devolver o 
projeto ao pesquisador 
responsável para os devidos 
ajustes”. 
 
- § 2o ‘Os projetos de pesquisa 
que não são propostos e OU 
avaliados por instituições de 
pesquisa deverão ser submetidos, 
pelo CEP, à avaliação científica 
dos aspectos teóricos e 
metodológicos, por um 
pesquisador da área de Ciências 
Humanas e Sociais. Este 
parecerista, preferencialmente, 
deverá ter a titulação de Doutor, 
sendo membro interno ou ad hoc 
do CEP.  
Obs.: se o texto permanecer dessa 
forma, sugerimos trocar o “e” por 
“ou”. Questionamos todo esse 
parágrafo. Salientamos que o 
texto institui ainda mais um 
engessamento/controle das 
pesquisas originárias de outros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contemplada, pela exclusão 
desse parágrafo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contemplada, pela exclusão 
desse parágrafo 
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espaços não acadêmico-científico, 
sugerindo ao leitor a dicotomia 
entre produção do conhecimento e 
prática profissional. Deste modo, 
questionamos a efetividade desse 
parágrafo, haja vista sua natureza 
de enquadramento das práticas de 
pesquisas que são externas aos 
centros de pesquisas e 
universidades. Ainda 
consideramos que todo 
pesquisador/profissional que 
realizar atividade investigativa de 
pesquisa em espaços sócio 
ocupacionais deverá seguir os 
tramites regulares, ou seja, 
submissão de seu projeto aos 
comitês de ética das instituições. 
Não podemos fortalecer a 
perspectiva do abismo entre 
Universidade e Sociedade; Teoria 
e Prática; Produção de 
Conhecimento e Prática 
Profissional 
 
1) Entendemos que aspectos 

metodológicos podem 
determinar riscos aos 
participantes de pesquisa, bem 
como, se não devidamente 
apresentados e justificados 
podem dificultar a análise 
ética de qualquer pesquisa. 
 

2) Este inciso propõe que 
projetos propostos e avaliados 
por órgãos de fomento não 
sejam avaliados por um CEP? 
O que são instituições de 
pesquisa? A avaliação 
direcionada à pesquisadores 
da área específica possibilita 
viés na análise e fere as 
diretrizes de 
transdisciplinaridade e 
multiprofissionalidade 
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propostas atualmente. 
 

Art. 26. A análise ética dos 
projetos de pesquisa de que 
trata esta Resolução só poderá 
ocorrer nos Comitês de Ética 
em pesquisa que comportarem 
representação significativa de 
pesquisadores das ciências 
humanas e sociais, devendo os 
relatores ser escolhidos dentre 
os membros qualificados nessa 
área de conhecimento.  

1) Art. 26: “…que comportarem 
representação significativa de 
pesquisadores das ciências 
humanas…”.  Considero 
inadequado estabelecer essa 
limitação.  Sugestão: “O CEP 
de instituições que atuam em 
pesquisa na área das ciências 
humanas e sociais deverá 
obrigatóriamente contar com 
representantes dessa área, 
devendo  os mesmos serem 
preferencialmente designados  
relatores de projetos dessa 
área” (melhorar a redação) 
 
 

2) A participação de 
representantes das CHS nos 
CEPs não é vetada este artigo 
pode ser considerado 
parcialmente relevante quando 
propõem que esta 
representação seja mais 
efetiva.  A avaliação 
direcionada à pesquisadores 
da área específica possibilita 
viés na análise e fere as 
diretrizes de 
transdisciplinaridade e 
multiprofissionalidade 
propostas atualmente. 

 

Não acatada. A sugestão não 
contempla o princípio de 
equilíbrio entre as áreas e 
garantia da especificidade das 
CHS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada. A sugestão não 
contempla o princípio de 
equilíbrio entre as áreas e 
garantia da especificidade das 
CHS. 

Art. 27. A pesquisa realizada 
por alunos de graduação e de 
pós-graduação,que é parte de 
projeto do orientador já 
aprovado pelo sistema 
CEP/CONEP será apresentada 
como emenda ao projeto 
aprovado, desde que não 
contenha modificação essencial 
nos objetivos e na metodologia 
do projeto original. 

1) No artigo 27: A pesquisa 
realizada por alunos de 
graduação e orientados de pós-
graduação, que é parte de 
projeto do orientador já 
aprovado pelo sistema 
CEP/CONEP será apresentada 
como emenda ao projeto 
aprovado 
 

2) Art. 27: deixar esta exceção 

Acatada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não acatada, pois não se trata de 
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claramente colocada no início 
do documento, nos casos 
isentos de apreciação pelo 
sistema proposto. 

 
 

3) SUGERIMOS EXCLUIR 
ESSE ARTIGO OU 
ESCLARECER 
MELHOR: Se é parte de 
uma pesquisa já aprovada, 
por que apresentar como 
emenda ao Projeto? Seria 
simplesmente para anexar 
ao projeto maior ou para 
ser avaliado e aprovado 
como emenda? 

 
 

4) Sugere-se estender os 
benefícios do caput do 
artigo 27 aos alunos de 
mestrado e de doutorado 

isenção, mas apresentação como 
emenda. 

 
 

 
 
Não acatada a exclusão, pois não 
se trata de isenção, mas 
apresentação como emenda. 
Esclarecida com modificação do 
texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acatada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 28. A responsabilidade do 
pesquisador é indelegável e 
indeclinável e compreende os 
aspectos éticos e legais, 
cabendo-lhe:  
 
I - apresentar o protocolo 

SUGESTÃO: Acrescentar às 
responsabilidade do pesquisador 
o seguinte item: “Desenvolver o 
protocolo de pesquisa conforme 
aprovado pelo Sistema 
CEP/Conep”. JUSTIFICATIVA: 
Por razões éticas, o pesquisador 
deverá executar apenas as etapas 
previstas no protocolo de pesquisa 
aprovado pelo Sistema 
CEP/Conep. Mudanças no 
protocolo devemser realizadas 
através de emendas submetidas 
pelo pesquisador. 
 
 
Art. 28, I – “…antes de iniciar a 
pesquisa,…”: ver observação 3 
acima (art. 4º) 
 
 
 
 

Não acatada, uma vez que a 
concepção de projeto nas CHS e 
nesta resolução é processual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada, pois o Art. 4º prevê 
-“ …podendo ser obtido ou 
registrado em qualquer das fases 
de execução da pesquisa” 
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devidamente instruído ao 
sistema CEP/CONEP, 
aguardando a decisão de 
aprovação ética, antes de 
iniciar a pesquisa, conforme 
definido em resolução 
específica de tipificação e 
gradação de risco;  
 
II - conduzir o processo de 
Consentimento Livre e 
Esclarecido;  
 
III - apresentar dados 
solicitados pelo CEP ou pela 
CONEP a qualquer momento;  
 
IV - manter os dados da 
pesquisa em arquivo, físico ou 
digital, sob sua guarda e 
responsabilidade, por um 
período mínimo de 5 anos após 
o término da pesquisa; e  
 
V - apresentar no relatório 
final que o projeto foi 
desenvolvido conforme 
delineado, justificando, 
quando ocorridas, a sua 
mudança ou interrupção. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- art.28, V: alguém lerá este 
relatório final? 
 
 
 
 
 
- Art. 28, V – “V - apresentar no 
relatório final que o projeto foi 
desenvolvido conforme delineado, 
justificando, quando ocorridas, a 
sua mudança ou interrupção”. A 
redação não está clara.  Sugestão: 
“Apresentar o relatório final 
atendendo princípios de 
elaboração de trabalhos científicos 
e justificando mudanças ou 
interrupção, quando for o caso”. 
 
 
- como lidar com casos de 
orientação de pesquisas de TCC 
ou de iniciação científica, em que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como documento que finaliza 
um processo de pesquisa que 
envolveu seres humanos, é 
fundamental sua apresentação e 
arquivamento. 
 
 
Não acatada. Não compete à 
minuta indicar normas de 
produção científica. Casos de 
interrupção já estão contidos em 
mudança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não é competência da resolução 
definir isso. 
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o professor entra como 
responsável pela pesquisa, 
embora que a conduza seja o 
estudante de graduação? Cabe 
pensar em propostas nas quais os 
estudantes tenham algum vínculo 
maior ao projeto, ainda que a 
submissão seja feita pelo 
orientador, para que eles tenham 
maior responsabilidade sobre a 
condução da pesquisa? 

 
Art. 29. Será instituída 
instância, no âmbito da 
CONEP, para implementação, 
acompanhamento, proposição 
de atualização desta Resolução 
e do formulário próprio para 
inscrição dos protocolos 
relativos a projetos das 
ciências humanas e sociais na 
Plataforma Brasil, bem como 
para a proposição de projetos 
de formação e capacitação na 
área. 
 
Parágrafo único. A instância 
prevista no caput será 
composta por membros 
titulares das Ciências 
Humanas e Sociais integrantes 
da CONEP, representantes das 
associações científicas 
nacionais de Ciências 
Humanas e Sociais, membros 
dos CEP de Ciências Humanas 
e Sociais e de usuários.  
 

- Art. 29:SUGESTÃO: A palavra 
“instância” (que incide duas vezes 
no texto) pressupõe algum grau de 
hierarquia, o que não é condizente 
com a proposta do artigo. Sugiro 
modificar o termo “instância” por 
“grupo de trabalho”. 
COMENTÁRIO: Por se tratar de 
disposição transitória, o texto 
deveria pressupor o limite de 
atuação do grupo de trabalho, o 
que não ocorre claramente. Sugiro 
acrescentar, na redação do artigo, 
até quando o grupo de trabalho 
será constituído. 
 
- Art. 29 – “…a projetos dessas 
ciências na Plataforma Brasil, bem 
como para a proposição de projetos 
de capacitação na área”.  
Sugestão:  …. a projetos da área 
de ciências humanas e sociais na 
Plataforma Brasil”. 
 
A parte final refere-se a outro 
assunto e não parece adequado 
“misturar” com o objeto desta 
Resolução, que trata de Ética na 
Pesquisa. 
 
 
 
 
 

Não acatada, o termo 
“instância” foi escolhido por ser 
mais abrangente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acatada 
 
 
 
 
 
 
 
Não acatada, pois a capacitação 
é intrínseca ao processo de 
avaliação da ética em pesquisa. 
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- Art. 29 Sugiro a seguinte 
redação: Art. 29. Será instituída 
instância, no âmbito da CONEP, 
para implementação, 
acompanhamento, proposição de 
atualização desta Resolução e do 
formulário próprio para inscrição 
dos protocolos relativos a projetos 
das Ciências Humanas e Sociais 
na Plataforma Brasil, bem como 
para a proposição de projetos de 
formação na área. Justificativa: A 
redação original “dessas ciências”, 
sem ter explicitado anteriormente, 
no artigo, quais eram, deixava 
margem para outras 
interpretações. A mudança do 
termo “capacitação” por 
“formação” se justifica pela 
compreensão da “formação” como 
processo mais abrangente e 
dignificante do que a 
“capacitação”. 

 

 
Acatada a explicitação das 
ciências humanas. 
Acatada a inclusão do termo 
formação 

Art. 30. Deverá ser estimulada 
a formação de CEP dedicados 
a projetos de pesquisa da área 
de ciências humanas e sociais. 
 
Parágrafo único. Os aspectos 
relacionados às modificações 
necessárias na Plataforma 
Brasil entrarão em vigor 
quando da atualização do 
sistema. 

- COMENTÁRIO: O conteúdo do 
parágrafo citado não parece ter 
relação com o caput. Sugere-se 
transformar o parágrafo único 
supracitado em um artigo à parte. 
 
 
- Entendemos que este artigo 
representa um retrocesso no 
processo de construção do 
conhecimento, pois a análise por 
pares de outras áreas é essencial 
no apontamento de questões que 
podem ser óbvias para 
especialistas no tema, mas que 
podem não estar suficientemente 
claras na proposta de pesquisa. A 
composição multidisciplinar dos 
CEPs possibilita a ampliação das 
discussões, de forma dialética e 
democrática. Além do fato de que, 

Acatado, torna-se artigo 31 
 
 
 
 
 
 
O sistema CEP/CONEP já 
comporta CEP específicos das 
ciências humanas e sociais. 
A proposta foi referendada pela 
consulta pública e a 
multidisciplinaridade está 
garantida no texto da minuta 
através da participação das 
diferentes áreas que compõem as 
CHS 
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a norma operacional vigente prevê 
a possibilidade de consultorias ad 
hoc sempre que o conselho 
entender pertinente, para 
qualquer área do conhecimento. 

Art. 31 Os aspectos 
relacionados às modificações 
necessárias na Plataforma 
Brasil entrarão em vigor 
quando da atualização do 
sistema. 

  

 
 
 
Art. 32. Aplica-se o disposto 
nos itens VII, VIII, IX e X, da 
Resolução CNS nº 466, de 
12/12/2012, no que couber e 
quando não houver prejuízo ao 
disposto nesta Resolução. 
 

 
 
 
- Art. 31: SUGESTÃO DE 
MUDANÇA DE REDAÇÃO: 
Para: “Art. 31. Para a análise ética 
dos protocolos de pesquisa da área 
de Ciências Humanas e Sociais 
aplica-se o disposto na presente 
Resolução. Parágrafo único: Em 
situações não contempladas por 
essa Resolução, prevalecerão os 
princípios éticos contidos na 
Resolução CNS n° 466 de 2012. 
JUSTIFICATIVA: A redação foi 
modificada para melhor 
compreensão do contexto em que 
se aplicam a presente Resolução e 
a Resolução CNS 466/12. Note que 
a nova redação elimina um 
possível entendimento de que a 
Resolução CNS 466/12 é renegada 
e harmoniza a análise ética com as 
duas Resoluções, prevalecendo a 
de CHS. 
 

1) - O texto não é claro. O que 
cabe ou não é prejuízo? 

 
Alterou numeração. 
 
Não acatada, pois houve amplo 
apoio da comunidade na 
consulta pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trata-se de locução jurídica de 
uso universal: “quando não 
houver prejuízo”.  

 
 
 
Art. 33. A CONEP terá 
composição equitativa dos 
membros titulares e suplentes 

 
 
 

1) Art. 32: SUGESTÃO DE 
MUDANÇA DE REDAÇÃO: 
Para: “A CONEP será 

 
Alterou numeração. 
 
Não acatada, pois houve amplo 
apoio da comunidade na 
consulta pública. A composição 
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indicados pelos CEP entre a 
área de Ciências Humanas e 
Sociais e as demais áreas que a 
compõem, garantindo a 
representação equilibrada das 
diferentes áreas na elaboração 
de normas e no gerenciamento 
do Sistema CEP/CONEP. 
 

composta por membros titulares 
e suplentes indicados pelos CEP 
entre a área de Ciências 
Humanas e Sociais e as demais 
áreas que a compõem, 
garantindo a representação 
equilibrada das diferentes áreas 
na elaboração de normas, 
gerenciamento do Sistema 
CEP/CONEP e análise dos 
protocolos de 
pesquisa.”JUSTIFICATIVA: 
A questão de equilíbrio das 
partes não é apenas nos 
aspectos normativos e de 
gerenciamento, mas, também, 
na análise ética dos protocolos. 
Ao se determinar que a 
composição da Conep seja 
“equitativa”, impõe-se 
claramente um desequilíbrio 
na análise dos protocolos de 
pesquisa, em que pesem as 
questões normativas e 
gerenciais. Trata-se de 
equação cujo balanço não é 
simples e que não será 
resolvida impondo-se a 
situação de “equidade”. A 
proposta é que o texto seja 
menos incisivo, preservando-se 
a ideia de um equilíbrio das 
partes em três aspectos: 
elaboração de normas, 
gerenciamento de sistema e 
análise ética dos protocolos de 
pesquisa. 

deverá ser equitativa, pois a 
CONEP é, atualmente, o órgão 
responsável pela elaboração de 
normas para todas as áreas. 
 

 
 

RESPOSTAS A COMENTÁRIOS E SUGESTÕES GERAIS: 
 

1) deixar claro, no início do documento, que é obrigatória a submissão de 
pesquisas com seres humanos ao Comitê de Ética em Pesquisa, com exceção 
das pesquisas citadas no artigo I - parágrafo único. 
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R: Não acatado, pois a redação do artigo primeiro é considerada suficientemente 
clara. 

 
2) O "assentimento" e o "consentimento" poderiam, também (mediante 

justificativa circunstanciada) ser obtidos por meios eletrônicos ou digitais, ou 
seja, ao "clicar"o pesquisando concorda com os termos. 
 

R: Trata-se de procedimento já previsto no artigo 2º. Inciso I 
 
3) Contudo, creio que há uma lacuna importante, que merece uma atenção 

específica: as pesquisas com populações indígenas. Imagino que muitos 
devam ter argumentado que esta diferença não deve ser feita, mas o problema 
é que ela já está sendo feita, na medida em que todos os processos relativos à 
pesquisa com índios estão sendo remetidos a Brasília; ou seja, para estas 
pesquisas, a descentralização não se aplica. 
 

R: O GT concorda com a relevância da questão, amplamente respaldada na 
consulta pública, e se compromete em levar essa reivindicação à CONEP e à 
plenária do CNS. 

 
 
4) É importante deixar mais claro se a Resolução Complementar em CHS 

contempla também pesquisas de áreas de interface como as pesquisas em 
Ciências Sociais em Saúde ou se essas serão regidas apenas pela Resolução 
466/2012 e, em caso positivo, se serão tratadas como pesquisas puramente da 
área de ciências humanas e sociais. Acho isso importante, pois muitas destas 
pesquisas, embora correspondam apenas a um questionário ou entrevista, 
muitas vezes se dão em instituições de saúde e são realizadas por profissionais 
da saúde, onde nem sempre fica claro ao participante que não é obrigatório 
participar da mesma e que a não participação não interfere em seu tratamento, 
o que ao meu ver expõe o participante a um maior grau de vulnerabilidade. 
 

R: Sim, aplica-se a todas as pesquisas que se enquadram na definição de pesquisa 
em CHS desta resolução, independentemente da área de formação ou atuação 
do pesquisador. 

 
5) Deve-se deixar mais claro na resolução complementar em Ciências Humanas e 

Sociais que as pesquisas neste campo do conhecimento que tiverem risco 
mínimo serão apenas registradas e não avaliadas pelo CEP. Tal clareza é 
importante para evitar interpretações dúbias. 
 

R: Isso constará da resolução de risco. 
 
 
6) Carece de complementação:Acho que deveria ser incluído um inciso 

referente à capacitação dos membros de CEP, mas também referente à 
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capacitação do pesquisador no intuito de estimular que aulas ou abordagens 
sobre ética em pesquisa não se restrinjam apenas ao campo da saúde, bem 
como tratem também da postura do pesquisador ao abordar o participante da 
pesquisa. Acho que a inclusão deste inciso seria importante do ponto de vista 
educacional, principalmente considerando as questões éticas que perpassam a 
relação pesquisador-pesquisando. 
 

R: Não acatada a sugestão de inclusão, por não caber na resolução; embora seja 
reconhecida a importância da questão, a ser assumida pelo sistema 
CEP/CONEP. 

 
7) Como último comentário geral deve-se registar que, além das 

responsabilidades do pesquisador (Cap. VI), deveriam ser descritas 
responsabilidades dos CEPs e do próprio sistema geral de apreciação ética. 
Uma das responsabilidades fundamentais destas unidades diz respeito ao 
tempo de avaliação dos protocolos de pesquisa. Não são raros os casos de 
pesquisadores em psicologia que no atual sistema esperam mais de 12 meses 
para obter resposta, muitas vezes inicial, de um protocolo submetido. Isto é 
um claro e grave entrave do atual sistema, de sua concepção e de sua forma de 
gestão do processo da apreciação ética. O CEP e o sistema também devem ter 
suas responsabilidades explicitamente descritas, não em uma resolução com o 
caráter geral, mas em documento específico que diga respeito ao seu 
funcionamento. 
 

R: De acordo e já descrito na norma operacional 001/2013. Esta resolução é 
específica para CHS. 

 
8) Embora não tenha podido constar desta minuta, é fundamental que o Conselho 

Nacional de Saúde elimine a presunção de risco elevado que hoje onera todas 
as pesquisas com populações indígenas (não apenas as que envolvem saúde), 
uma vez que as populações indígenas do território brasileiro não merecem 
atualmente essa tutela abusiva. 
 

R: O GT concorda com a relevância da questão, amplamente respaldada na 
consulta pública, e se compromete em levar essa reivindição à CONEP e à 
plenária do CNS. 

 
9) com relação aos riscos apresentados nas pesquisas das ciências humanas e 

sociais, acho que se faz importante pautar que nem sempre há possibilidade de 
determiná-los objetivamente. Por se tratarem de pesquisas que não fazem 
experimentos invasivos, com procedimentos determinados quantitativamente, 
nem sempre se faz possível identificar previamente quais seriam os possíveis 
riscos, pois estes são de ordem da subjetividade, de processos que somente 
vão se manifestar durante o processo de pesquisa, e para os quais o 
pesquisador necessita estar extremamente atento. 
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R: Será discutido na resolução específica sobre Risco. 
 
10) Para as CHS, seria interessante um grau de risco menor que o mínimo (risco 

insignificante). 
 
R: Será discutido na resolução específica sobre Risco. 
 
11) Em caso de projetos interdisciplinares, qual Resolução orientará os 

procedimentos a serem realizados pelos pesquisadores e quem os avaliará? 
Uma colega do nosso Programa deu o exemplo de um projeto realizado em 
parceria com pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas sobre dengue. 
Nele, há procedimentos específicos da área de Saúde e outros procedimentos 
relativos à Educação. Será necessário submeter o projeto a duas instâncias de 
avaliação? 
 

R: Caso envolva qualquer interferência no corpo humano, nos termos dos 
Considerandos, não se tratará de projeto de CHS. 

 
12) A expressão “Sistema CEP/CONEP” necessita revisão ao longo do texto, pois 

apresenta grafias variadas. 
 

R: Foi revisada. 
 
13) De modo que julgo pertinente que seja incluída uma cláusula estipulando 

prazos para a regulamentação do consentimento e autorização para o início da 
pesquisa.  
 

R: De acordo e já descrito na norma operacional 001/2013.  
 
14) Aponta que a Resolução não aborda questões que envolvem as populações 

tradicionais. 

R: Foi incluído no artigo sobre reconhecimento da liderança. Artigo 13. 
 

15) O documento especifica as questões relacionadas ao processo de pesquisa, 
resguardando o direito do pesquisador de realizar o trabalho de pesquisa, mas 
deixa lacunas quanto aos critérios de julgamento dos CEPs, sobretudo nas 
questões relacionadas ao grau de risco e registro e dispensa de consentimento.  
Além disso, o documento de modo geral, necessita de mais objetividade 
quanto aos critérios de julgamento. 

 
R: A ser tratado na resolução de risco 
 
16) No que tange à parte preliminar da proposta de resolução da área de Ciências 

Sociais e Humanas, à luz do trecho normativo antes referido, o CEP-UEL 
entende que sua redação descuida da proteção ao participante da pesquisa, 
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foco da atenção e de especial cuidado da resolução CNS nº 466/2012. Esse 
aspecto, que o CEP-UEL considera como sendo uma ausência grave, deixa 
patente a mudança de perspectiva que se pretende com a proposição da nova 
resolução. O descuido supracitado decorre, evidentemente, do fato de que o 
preâmbulo da proposta, não se caracterizada como complementar à resolução 
CNS nº 466/2012, e também não menciona de forma expressa em seus 
considerandos, outros documentos que constituem os pilares do 
reconhecimento e da afirmação da dignidade, da liberdade e da autonomia do 
ser humano, para além da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 
e da Declaração Interamericana de Direitos e Deveres Humanos (1948). Por 
fim, e muito provavelmente a ausência mais significativa, a minuta não 
ampara seus considerandos na Constituição da República Federativa do Brasil. 
(...), considerando, inclusive, a resolução CNS nº 466/2012. 

 
R: O GT considera que a minuta de resolução específica para as CHS se baseia 

totalmente na premissa da proteção ao participante da pesquisa – nos termos 
em que essa prática ocorre na sua área; completamente diferente, em sua 
metodologia, das ciências biomédicas. Esse foi, aliás, o ponto que suscitou, 
após anos de reclamações e pressões das associações de CHS, a previsão 
pela resolução 466/2012 de uma resolução que tratasse de tal especificidade. 
O GT já tornou públicos, em seu documento de resposta à carta da CONEP 
de fevereiro de 2015, os argumentos para todos os pontos que são agora 
repetidos pela contribuição do CEP/UEL, e remete à sua leitura para 
compreensão da profunda diferença que jaz entre a compreensão desse 
colegiado e a compreensão ampla da ética em pesquisa que prevalece entre 
as 18 Associações científicas congregadas no GT e as 40 congregadas no 
Fórum das Associações de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas - 
cf. 
http://www.portal.abant.org.br/images/Noticias/Minuta_resol_CHS_do_GT_C
ONEP-2.pdf [p. 24 e seguintes] 

 
17) Incluir artigo sobre a possibilidade de o pesquisador poder recorrer da decisão 

desfavorável eventualmente tomada pelo CEP, se houver argumentos ou fatos 
adicionais que lhe facultem essa possibilidade. Justificativa: acreditamos ser 
necessária essa possibilidade, considerando o princípio da avaliação por pares, 
segundo o qual o avaliador não é necessariamente detentor de saberes 
superiores aos do proponente para que se tomem decisões irrefutáveis.  

 
R: Já há previsão de recursos no sistema através de Norma Operacional em vigor: 

001/2013. 
 
18) Incluir artigo que isenta da avaliação o subprojeto que decorre de um projeto 

mais amplo, já aprovado pelo CEP, a menos que implique procedimentos 
distintos cujo risco necessita ser avaliado. 
 

R: Já contemplado.  
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19) Propõe-se a constituição de CEPs dedicados exclusivamente a pesquisas das 

áreas de Ciências Humanas e Sociais, com a participação de representantes de 
setores da sociedade relacionados a essas áreas de conhecimento. Na 
impossibilidade, especificar na redação do Art. 26 a proporcionalidade de 
representação das áreas de Ciências Humanas e Sociais (por exemplo, 2/3). 

 
R: O GT considera que a proposta já está contemplada na atual redação do artigo 
26.  
 
20) Art. 8: A redação dá abertura e não cerceamentos aos possíveis sujeitos das 

pesquisas e suas formas de manifestação, pois reitera que o convidado da 
pesquisa possa se manifestar, de forma autônoma, consciente, livre e 
esclarecida. E não seu representante legal como nos artigos anteriores que 
fazem referência a participação em situações específicas. Da mesma forma, o 
Capítulo III, Art. 10 e Art. 20 dão uma redação ampliada e menos 
incapacitadora. 

 
R: ELOGIO TAMBÉM É BOM! OBRIGADO. 
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necessidade de revisão da situação da pesquisa com populações indígenas, retirando-a da 

categoria de área temática ou risco elevado, mereceu outras 244 manifestações 

favoráveis. Também foram endossadas por 270 manifestações as características e os 

níveis de risco constantes da proposta original da minuta, que haviam sido retirados para 

discussão no GT de Acreditação e Risco, mas foram amplamente divulgados pelas 

associações em paralelo à consulta. 

A avaliação da consulta revelou também a alta qualificação profissional e acadêmica dos 

contribuintes. Das 335 contribuições individuais, apenas 36 não apresentaram sua 

localização institucional ou sua qualificação acadêmica. Entre as demais, destaca-se, com 

ampla maioria, a categoria dos professores/pesquisadores universitários, seguida pela de 

alunos de pós-graduação, nas mais variadas instituições. Alguns dos nomes mais 

eminentes da pesquisa em CHS apresentaram seu apoio explícito à minuta e à concepção 

de avaliação da ética em pesquisa que a sustenta. Pode-se mencionar, à guisa de exemplo, 

a presença entre os apoiadores de diversos membros titulares da Academia Brasileira de 

Ciências.  

A minuta de CHS será apresentada ao 4º ENCEP, que se realiza entre 15 e 16 de outubro 

de 2015, e, em seguida, submetida ao CNS, em sua reunião regular de 11-12 de novembro 

deste ano. O GT CHS tem programada uma reunião no dia 23/11/2015, para avaliar o 

resultado da deliberação do CNS e, no caso de um encaminhamento positivo, retomar o 

processo de elaboração do novo formulário da Plataforma Brasil, adequado à nova 

resolução. Também já estão previstas reuniões para o prosseguimento dessa tarefa nos 

meses de janeiro e fevereiro.  

Corre em paralelo a atividade em que se empenham simultaneamente o GT de 

Acreditação e Risco e o GT CHS, para a tipificação do nível de risco das pesquisas. Já foi 

acolhida a proposta do GT CHS de organização em dois capítulos, cada um dedicado ao 

risco nos dois grandes grupos de saberes envolvidos (CHS e biomedicina), dadas suas 

grandes diferenças de concepção e atualização. Foi realizada uma reunião entre os dois 

GT em 2 de outubro, com a defesa, mais uma vez, pelo GT CHS, de sua concepção das 

características e níveis de risco, bem expressas no documento que mereceu o explícito 

aval da sociedade na consulta.  

Luiz Fernando Dias Duarte 

Coordenador do GT de Ética em Pesquisa do Fórum CHSSA 
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