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Santo André, 01 de Julho de 2020. 
 

 
 
OFÍCIO CEP nº. 003/2020 – Submissão de Eventos Adversos ao sistema CEP/Conep. 
 
Aos Pesquisadores e Centros de pesquisa 
 
Vimos por meio desta, notificar que em reunião ordinária do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina do ABC, realizada em 01/07/2020, foram APROVADAS por unanimidade 

dos membros convocados, as seguintes alterações referentes à submissão de Eventos Adversos 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina do ABC, seguindo a Carta circular 

nº13/2020-CONEP/SECNS/MS: 

 
O CENTRO COORDENADOR, CENTROS PARTICIPANTES E PESQUISADORES deverão submeter 
Eventos adversos a este CEP seguindo obrigatoriamente as informações descritas neste ofício. 
 

1) Eventos adversos ocorridos no país: 
 
Centro Coordenador Centro Participante 
Enviar ao CEP: Notificação de Evento Adverso 
Grave (EAG)  

Enviar ao CEP: Notificação de Evento Adverso 
Grave (EAG) 

Enviar ao CEP: Relatório consolidado de TODOS 
os centros de pesquisa anexo aos relatórios 
parciais e final 

Enviar ao CEP: Relatório consolidado anexo aos 
relatórios parciais e final 

 
NOTIFICAÇÃO DE EVENTO ADVERSO GRAVE: 
 

 As notificações sobre evento adverso de um participante devem ser apresentadas em 
documento único, em formato tabular (anexo 1), e submetidos ao Sistema CEP/Conep por 
meio da Plataforma Brasil, como notificação devendo ser atualizado a cada ocorrência de 
evento adverso subsequente. 

 Esta notificação de EAG deve ser inserida na plataforma em formato PDF assinado pelo 
investigador principal e word. 
 

 O documento de notificação de EAG deve conter a identificação do estudo (título da 
pesquisa e número do CAAE, nome do centro de pesquisa, nome do pesquisador 
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responsável, identificação codificada do participante e descrição do evento índice e dos 
subsequentes. 

               
Cada evento adverso deve ser caracterizado de acordo com: 
 
I. Data da ocorrência do evento adverso. 
II. Número ou código do participante. 
III. Número ou código do evento (EAG). 
IV. Classificação do evento adverso (índice ou subsequente). 
V. Discriminação da ocorrência (exemplos: neutropenia febril, pneumonia, entre outros). 
VI. Tipo de EAG ("óbito", "ameaça à vida", "necessidade de internação", "prolongamento de 
internação", "dano significativo", "dano permanente", "anomalia congênita", "a critério do 
pesquisador", "outros"); 
VII. Causalidade com o produto investigado ou procedimento da pesquisa ("não 
relacionado", "possivelmente relacionado", "provavelmente relacionado", "definitivamente 
relacionado"). 
VIII. Descrição detalhada da assistência prestada ao participante. 
IX. Data da última atualização. 
X. Situação do participante na data da última atualização ("em andamento", "recuperado 
sem sequelas", "recuperado com sequelas" e "morte"). 
XI. Descrição da descontinuidade dos participantes da pesquisa 
 

 Os eventos adversos graves subsequentes devem estar organizados cronologicamente, no 
mesmo documento, de acordo com a data da ocorrência. 
 

 As atualizações da notificação devem manter o histórico com a descrição do evento índice e 
dos subsequentes. 

 
  É responsabilidade do pesquisador elaborar periodicamente o relatório consolidado de EAG 

que ocorreram no estudo em seu centro de pesquisa. 
 
 
RELATÓRIO CONSOLIDADO: 
 

 O Relatório consolidado deve ser submetido ao CEP vinculado ao centro de pesquisa através 
da Plataforma Brasil, por ocasião da submissão de relatórios parciais e final do estudo, por 
meio de “notificação”. 

 
                 O relatório consolidado compreende resumo contendo: 

I. Distribuição absoluta e relativa dos EAG; 
II. Descrição detalhada dos casos em que houver sequela ou morte em 

decorrência da participação na pesquisa (e não por progressão da doença); e 
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III. Descrição detalhada dos casos que requisitaram indenização ou outro tipo 
de demanda judicial. 

 
 
 

 Não será aceito como relatório consolidado a submissão de formulários padrão de 
notificação individual como "CIOMS", "FDA/Medwatch", etc. 

 
 No caso dos estudos multicêntricos, o pesquisador do centro coordenador deve, 

adicionalmente, elaborar o relatório consolidado contendo as informações dos eventos 
adversos de todos os centros de pesquisa e submetê-lo ao CEP ao qual está vinculado, via 
Plataforma Brasil, como "notificação", no momento da submissão dos relatórios parcial e 
final do estudo. 
 

 Além do CEP vinculado ao centro coordenador, a Conep também fará avaliação do relatório 
consolidado sobre eventos adversos no caso do protocolo estar enquadrado no item IX.4. 
da Resolução CNS n° 466 de 2012. 

 
 

2) Eventos adversos ocorridos fora país: 
 

Centro coordenador 
Enviar ao CEP: Relatório consolidado a qualquer tempo 

 
 

 Cabe ao pesquisador do centro coordenador somente elaborar o relatório consolidado dos 
eventos adversos graves que ocorreram fora do país. 
 

   O relatório consolidado deve ser submetido via Plataforma Brasil para o CEP vinculado ao 
centro coordenador, a qualquer tempo, por meio de notificação. 
 
O relatório consolidado compreende resumo contendo: 

  I. Distribuição absoluta e relativa dos EAG; 
II. Descrição detalhada dos casos em que houver sequela ou morte em decorrência da 
participação na pesquisa (e não por progressão da doença); 

 
 Não será aceito como relatório consolidado a submissão de formulários-padrão de 

notificação individual como "CIOMS", "FDA/Medwatch", entre outros. 
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 O relatório consolidado dos eventos adversos graves ocorridos fora do país não será 
apreciado pela Conep, exceto quando, a critério do CEP vinculado ao centro coordenador, 
houver necessidade. 

 
 
Considerações finais: 
 

  A notificação de evento adverso não grave é opcional, cabendo ao pesquisador ou do 
patrocinador. 
 

 Com base nas notificações de evento adverso grave e relatórios consolidados 
encaminhados, o CEP poderá deliberar com relação à necessidade de adequação do 
protocolo, incluindo modificação do Termo de Consentimento Livre e esclarecido e até a 
alteração do delineamento do estudo ou mesmo sua interrupção, visando à proteção e 
segurança dos participantes de pesquisa. 

 
  Caso o CEP decida pela interrupção do protocolo no centro ao qual está vinculado em 

decorrência dos EAG, O CEP comunicará imediatamente o CEP do centro coordenador do 
estudo por meio de ofício e se caso o CEP do centro coordenador interromper o estudo no 
país em decorrência dos eventos adversos, a Conep deverá ser imediatamente comunicada 
por meio de ofício. 
 

 Caso a submissão dos eventos adversos não seja realizada conforme orientações desse 
ofício, os mesmos serão devolvidos para adequações. 

 
 Este Ofício revoga o ofício CEP 003/2018, referente à Orientação quanto à submissão ao 

CEP de Eventos Adversos, encaminhados a todos os centros de pesquisa e pesquisadores. 
 
 
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos com os protestos de estima e apreço. 
 
Atenciosamente,  
 
 

 
Prof. Juvencio José Duailibe Furtado 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa 
da Faculdade de Medicina do ABC. 


