
RESOLUÇÃO SES Nº 2596 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021 

CRIA O COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE 

JANEIRO, VINCULANDO-O À COORDENAÇÃO DE PESQUISA DA SUPERINTENDÊNCIA DE 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE.  

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo 

em vista o exposto no processo administrativo eletrônico nº SEI-080001/022447/2020 e,  

CONSIDERANDO:  

- a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) N° 580/18, de 22 de março de 2018, que 

dispõe sobre a regulamentação do item XIII.4 da Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 

2012, que estabelece que as especificidades éticas das pesquisas de interesse estratégico para 

o Sistema Único de Saúde (SUS) serão contempladas em Resolução específica;  

- a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) N° 510/16, de 07 de abril de 2016, que 

determina diretrizes éticas específicas para as ciências humanas e sociais;  

- a Norma Operacional (CNS) N° 001/13, de 11 e 12 de setembro de 2013, que dispõe sobre a 

organização e funcionamento do sistema CEP/CONEP;  

- a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) N° 466/12, de 12 de dezembro de 2012, 

que dispõe sobre diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 

humanos;  

- a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) N° 441/12, de 12 de maio de 2011, que 

estabelece diretrizes para análise ética de projetos de pesquisa que envolvam armazenamento 

de material biológico humano ou uso de material armazenado em pesquisas anteriores;  

RESOLVE: 

 Art. 1º - Criar o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de 

Janeiro.  

Art. 2º - Vincular institucionalmente o CEP à Coordenação de Pesquisa, área técnica da 

Superintendência de Educação em Saúde, observada sua autonomia, nos termos regimentais.  

Art. 3º - Cumprir as Resoluções do Conselho Nacional de Saúde - CNS e outras normas relativas 

à ética em pesquisa envolvendo seres humanos.  

Art. 4º - Constituir um colegiado institucional, interdisciplinar e independente, de caráter 

consultivo, deliberativo e educativo, destinado a garantir que todo e qualquer estudo de 

pesquisa, em qualquer área do conhecimento, envolvendo seres humanos, atenda às 

exigências éticas e científicas fundamentais e a defender os interesses dos sujeitos das 

pesquisas em sua integridade e dignidade.  

Art. 5º - Nomear membros para compor o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de 

Estado de Saúde do Rio de Janeiro, conforme resolução 466 de 12 de dezembro de 2012, do 

conselho nacional de saúde, deverão ser realizadas em instrumento distinto ao ato de criação.  



Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.  

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2021 

ALEXANDRE O. CHIEPPE 

Secretário de Estado de Saúde 

 


