
RESOLUÇÃO SES Nº 2796 DE 19 DE JULHO DE 2022 

DESIGNA OS MEMBROS PARA O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO.  

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE e Gestor do Sistema Único  de Saúde do Estado do Rio de 

Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conforme o que consta do Processo nº SEI- 

080001/022447/2020; e 

CONSIDERANDO: 

- a Norma Operacional (CNS) N° 001/13 de 30 de setembro de 2013, que dispõe sobre a 

organização e funcionamento do sistema CEP/CONEP, e sobre os procedimentos para 

submissão, avaliação e acompanhamento da pesquisa e desenvolvimento envolvendo seres 

humanos no Brasil, nos termos do item 5, do Capítulo XIII, da Resolução CNS n° 466 de 12 de 

dezembro de 2012;  

- 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 nº 510, de 07 de abril de 2016 que 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;  

- a Resolução SES Nº 2596 de 29 de dezembro de 2021 que institui o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro; 

- que o CEP/SES-RJ tem como missão defender os interesses dos participantes da pesquisa em 

sua integridade e dignidade e contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 

éticos;  

- que o CEP colabora para a discussão do papel da pesquisa no desenvolvimento institucional e 

da sociedade e para a valorização do pesquisador que recebe o reconhecimento de que sua 

proposta de pesquisa é eticamente adequada; 

- que o CEP/SES-RJ é um órgão colegiado de natureza deliberativa, consultiva e educativa, com 

atribuições relativas à análise de protocolos de pesquisas e emissões de pareceres que 

envolvem seres humanos;  

- que a Superintendência de Educação em Saúde da Secretaria de  Estado de Saúde do Rio de 

Janeiro (SUPES/SES-RJ) compreende que o CEP/SES-RJ é pertinente para melhorias nos fluxos 

de processos de trabalho, apoiando pesquisas estratégicas e socialmente relevantes para o 

SUS; e 



- que a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro tem como objetivo promover e apoiar 

parcerias entre pesquisadores e gestores para o uso qualificado das mais novas evidências 

científicas para a tomada de decisões. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Designar os membros para compor o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria de 

Estado de Saúde do Rio de Janeiro - SES/RJ. 

Art. 2º - O Comitê de Ética será integrado por representantes do Gabinete do Secretário, 

Subsecretarias, Entidades Vinculadas da Secretaria de Estado de Saúde - SES, tendo como 

pontos focais titulares e suplentes na forma que segue:  

I - Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde  

Titulares : 

Ana Carolina Tavares Vieira Id. Funcional: 5098224-9 

Karen Santo Athié Id. Funcional: 5097655-9 

Leila Adesse Id. Funcional: 5100445-3 

Márcia Pereira Alves dos Santos Id. Funcional: 4142599-5 

Suplentes:  

Celso de Moraes Vergne Id. Funcional: 5010735-6 

Flavia Regina Pinho Barbosa Id. Funcional: 24460222 

II - Subsecretaria Geral 

Ti t u l a r e s : 

Marcela Silva da Cunha Id. Funcional: 5011580-4 

Danielle Vargas Silva Baltazar Id. Funcional: 3079875-2 

Sara Ferreira de Almeida Gonçalves Id. Funcional: 3003647-0 

Suplentes: 

Maria Gilda Alves de Oliveira Id. Funcional: 4032146-0 

Monique Zita dos Santos Fazzi Id. Funcional: 4271472-9 

III - Subsecretaria de Atenção à Saúde 

Ti t u l a r : 

Jane Clarice de Faria Ramos Scofano Id. Funcional: 3029423-1 



Suplente: 

Priscila Ribeiro Campos Paura Id. Funcional: 3004846-0 

IV - Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro  

Ti t u l a r : 

Thaís de Figueiredo Oliveira Id. Funcional: 31051 

Art. 3º - Fica definido que o Comitê funcionará sob o comando de um Coordenador e uma Vice 

coordenadora, escolhidos pela plenária em 16/02/2022 (dezesseis de fevereiro de dois mil e 

vinte e dois), na forma a seguir: 

I - Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde Pedro Alves Filho Id: 50018183  

II - Subsecretaria Geral 

Suzete Henrique da Silva Id: 3005273-4 

Parágrafo Único - Os representantes atuarão como pontos focais no Comitê de Ética em 

Pesquisa da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro - SES/RJ em seus órgãos/setores e 

serão os responsáveis pela comunicação entre seus participantes, de forma a contribuir para 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

Art. 4º - Os membros deverão participar das reuniões ordinárias para deliberação ética da 

análise do protocolo de pesquisa, alinhamento dos procedimentos, resolução de dúvidas, e 

demais atividades necessárias para o melhor cumprimento das ações. 

Parágrafo Único - O fluxo estabelecido para as reuniões ordinárias do Comitê se dará a partir 

de demandas dos protocolos de pesquisas submetidos, que serão analisados e validados pelo 

colegiado.  

Art. 5° - As designações deste Comitê de Ética têm validade de 03 (três) anos e o exercício de 

suas funções é de caráter institucional, científico e acadêmico, não havendo qualquer 

remuneração para a atividade.  

Parágrafo Único - Caso haja vacância, afastamento e ausências, estas  serão substituídas nos 

termos da Norma Operacional nº 001/2013 e Regimento Interno do Comitê de Ética. 

Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2022 

ALEXANDRE O. CHIEPPE 

Secretário de Estado de Saúde 

*Republicada por incorreção no original, publicada no D.O. de 20.07.2022 

 


