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10 – QUAIS SÃO OS PRAZOS DE ANÁLISE ÉTICA DO SISTEMA CEP/CONEP? 

POR QUE PODE DEMORAR TANTO PARA A EMISSÃO DE UM PARECER FINAL? 

 

Segundo a Resolução CNS 196/96 – item VII.13.b, os primeiros pareceres 

consubstanciados devem ser emitidos pelos CEP no prazo máximo de 30 dias. Isso não quer 

dizer que em trinta dias o CEP deva emitir uma posição final de sua análise. Podem haver 

pendências a serem esclarecidas, e o parecer inicial pode ter status “em pendência”, o que fará 

com que o pesquisador tenha que providenciar respostas adequadas, para a emissão de um 

parecer final. Esse parecer final poderáser de aprovação ou de não aprovação.Portanto, se o 

pequisador ao enviar ao CEP seu protocolo se ater em observar corretamente toda a 

documentação necessária para a análise ética de seu projeto, o parecer final poderá ser emitido 

em até 30 dias. 

Caso aprovado, nos projetos de áreas temáticas especiais, , o protocolo será 

encaminhado para análise da CONEP, que dispõe de até 60 dias para emissão de seu parecer 

inicial, (Resolução CNS 196/96 – item VIII.4.c), contados a partir do recebimento do protocolo 

de pesquisa completo. Da mesma forma, a CONEP também poderá emitir um parecer inicial de 

pendências, caso restem dúvidas a serem esclarecidas pelo pesquisador. Por isso é importante o 

trabalho bem feito por parte do CEP, que evitará pendências na CONEP, evitando desnecessária 

demora no término da análise. Caso receba um parecer de pendência, emitido pela CONEP, o 

pesquisador tem prazo de 60 dias para responder à CONEP, e, em caso de necessitar mais prazo, 

o pesquisador deverá justificar e solicitar. Caso não o faça, seu protocolo será arquivado por 

decurso de prazo. Ao receber a resposta ao parecer de pendência, a CONEP terá 30 dias para 

expedir um parecer final, de aprovação ou não aprovação. 

É tarefa de todos os atores do Sistema CEP/CONEP trabalhar para a agilidade do 

processo de análise, em respeito não apenas aos pesquisadores, mas, em especial, aos possíveis 

sujeitos de pesquisas, que muitas vezes dependem dos resultados dessas pesquisas para sua vida. 



 
Dessa forma, se todos trabalharmos juntos, pesquisadores, CEP’s, CONEP e patrocinadores, 

poderemos reduzir em muito as demoras desnecessárias para a análise ética. 


