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Marco regulatório - Resolução 196/96 - CNS

Colegiados interdisciplinares independentes,
com “munus público”, de caráter consultivo,
deliberativo e educativo, criados para defender
os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua
integridade e dignidade e para contribuir no
desenvolvimento da pesquisa dentro de
padrões éticos.

Histórico


1803 – Livro “Medical Ethics” (Thomas Percival)



1975 – Declaração de Helsinque (1ª revisão)



1978 – Relatório Belmont



1988 – Resolução 01/88 – CNS



1996 – Res. 196/96 – CNS

CEP - Central / UFRN

CEP - Central / UFRN


Criado em 2001
(Res. 126/01 – R de 16 de abril de 2001)



Registrado pela CONEP
(em 14 de maio de 2001)



Regimento Interno aprovado pelo CONSEPE / UFRN
(Res. 007/02 – CONSEPE de 05 fevereiro de 2002)



Registro renovado pela CONEP
(em 5 de março de 2005)



Solicitação de renovação de registro tramitando na CONEP
(2008)

CEP Central / UFRN – composição:


13 membros titulares e 13 membros suplentes



Multidisciplinar



Ambos os sexos



+ 50% dos membros têm experiência em
pesquisa



Representante dos usuários

Teólogos; 7,7%
Advogados;
7,7%
Farmaceuticos;
7,7%

Enfermeiros;
3,8%
Filósofos; 7,7%
Geofísicos;
3,8%
Biólogos; 7,7%

Engenheiros;
3,8%
Psicólogos;
3,8%

Médicos;
19,3%

Odontólogos;
19,3%

Figura 1 – Composição segundo profissão dos membros
Fonte: CEP central-UFRN

CEP central/ UFRN – protocolos apreciados
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Figura 2 – Distribuição por ano dos 988 protocolos de pesquisa
apreciados eticamente pelo CEP - central/ UFRN no período de 2001-2007.
Fonte: CEP central-UFRN

Figura 3 – Classificação em grupos, de acordo com seus conteúdos, dos 988
protocolos de pesquisa apreciados eticamente pelo CEP / UFRN
no período de 2001-2007.

Fonte: CEP central-UFRN
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Figura 4 – Situação dos 988 protocolos de pesquisa apreciados eticamente pelo
CEP / UFRN no período de 2001-2007.
Fonte: CEP central-UFRN

CEP central/ UFRN – metodologia de
trabalho:








Reuniões mensais
1º parecer liberado dentro de 30 dias
Ad referendum para as pendências mais simples
Acompanhamento ético dos protocolos
aprovados por meio de relatórios
Atendimento aos pesquisadores
Solicitação de relator ad hoc quando necessário

CEP - HUOL / UFRN

CEP - HUOL / UFRN
Aprovado para funcionamento
em 14/01/2005 pela CONEP;
 Início efetivo em setembro de 2006;
 O CEP HUOl é um órgão independente vinculado
operacionalmente à ProPro-Reitoria de Pesquisa da UFRN;
 Acompanha os projetos de pesquisa realizados no
Centro de Ciências da Saúde e em outras Instituições de
Saúde do Estado;
 Composição multiprofissional (10 membros),
representado por médicos (03), enfermeiro(01),
nutricionistas(02), estatístico(01), fisioterapeuta(02) e
psicólogo/representante da comunidade(01)


CEP - HUOL / UFRN -Metodologia
 Reuniões

mensais;
 Recebimento de projetos até 15 dias
antes da reunião;
 Relator tem até 07 dias após a reunião
para entregar o relatório final;

CEP - HUOL / UFRN -Metodologia
Revisar os protocolos envolvendo seres
humanos, sendo de sua responsabilidade a
ética na pesquisa, sem dissociação da análise
científica;;
científica
 Emitir parecer consubstanciado
consubstanciado;;
 Guarda confidencial dos dados
dados;;
 Acompanhar desenvolvimento dos projetos
através de relatórios semestrais
semestrais;;
 Receber qualquer denúncia que comprometa o
sujeito da pesquisa
pesquisa;;
 Relatórios trimestrais à CONEP
CONEP..


CEP - HUOL / UFRN - protocolos
apreciados no período de 2001 – 2008 (até agosto):
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Figura 5 – Distribuição por ano dos 299 protocolos de pesquisa
apreciados eticamente pelo CEP- HUOL / UFRN no período de 2001-08/2008.

CEP - HUOL / UFRN - pendências
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Número de Projetos do CCS por Departamento
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192
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15
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497

COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE
ANIMAIS (CEUA)

Normas que disciplinam a
experimentação animal
no Brasil

Projeto de Lei 1153 (1995)
1993 - foi criada uma comissão para elaborar um projeto de lei
para a regulamentação do uso de animais em pesquisa formada
por representantes de diversas entidades:
entidades:
1) Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)
2) Federação das Sociedades de Biologia Experimental (FeSBE)
3) Academia Brasileira de Ciências (ABC)
4) Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
5) USP e UFRJ
4) Colégio
Colégio Brasileiro para a Experimentaçao Animal (COBEA)
5) Sociedades
Sociedades de Proteção dos Animais
A comissão montou um anteprojeto que foi proposto na Câmara
pelo deputado Sérgio Arouca (ex
(ex--presidente da Fiocruz)

Três R’s da Experimentação Animal
Russel & Burch (1959) The Principles of Humane Experimental Techinique

REPLACE - Substituição do uso de animais por métodos
alternativos, tais como: testes in vitro, modelos matemáticos,
cultura de células e/ou tecidos, simulação por computador,
etc.
REDUCE - Redução do número de pesquisas realizadas
em modelos animais, redução do número de animais
utilizados nas pesquisas e aumento na qualidade do
tratamento estatístico.
REFINE - Refinamento das técnicas utilizadas visando
minorar a dor e o sofrimento dos animais, incluindo
cuidados de analgesia e assepsia nos períodos pré, trans e
pós-operatório.

A experimentação animal no Brasil













Lei 6638/79 – Normas para a prática didáticodidático-científica de
vivessecção
Princípios éticos da experimentação animal do COBEA (1991)
Lei 9605/98 - Lei de Crimes Ambientais
Leis estaduais/municipais:
Lei 11915/2003 – Código Estadual de Proteção Animal do estado do
RS
Lei 4731/2008 – Proibição da experimentação animal em indústrias
(Lei municipal/Rio de Janeiro)
Projeto de Lei (12/2007) – Proibição da experimentação animal
(Florianópolis/SC)
Resolução n. 879 (2008) do Conselho Federal de Medicina
Veterinária

Resolução Nº 879 (15
Resoluçã
15/02/
/02/2008
2008))
Conselho Federal de Medicina Veteriná
Veterinária
-Instituir

normas regulatórias que norteiam o uso científico e didático
de animais;
animais;

- Regulamentar a atuação das Comissões de Ética no Uso de Animais
em ensino e experimentação (CEUAs) pelas Instituições de Ensino
Superior e de Pesquisa.
Pesquisa.

Lei Arouca (LEI
LEI--011794

de 09 de outubro de 2008)

Criação das Comissões de Ética no Uso de Animais (CEUAS)
obrigatórias nas instituições que praticam a experimentação
animal;;
animal





Composição das CEUAS:
Composiçã
CEUAS:
I – médicos veterinários e biólogos;
II – docentes e pesquisadores na área específica;
III – um representante de sociedades protetoras de animais.

Resolução Nº 879 (15
15/02/
/02/2008
2008))
Das Comissões de Ética no Uso de Animais (C
(CEUAS):
EUAS):








A CEUA é um órgão de assessoria institucional autônomo, colegiado,
multidisciplinar e deliberativo do ponto de vista ético em questões
relativas ao uso de animais no ensino e na experimentação.
Todas as instituiçõ
instituições de Ensino e/ou Pesquisa que empregam
animais nas experimentaçõ
experimentações deverã
deverão criar uma Comissã
Comissão de Ética
no Uso de Animais;
A Comissã
Comissão de Ética no Uso de Animais deverá ser registrada no
CFMV;;
CFMV
Todas as atividades didáticas e científicas que envolvam o uso de
animais deverão ser submetidas à aprovação da CEUA anteriormente
à execuçã
execução.

Resolução Nº 879 (15
15/02/
/02/2008
2008))
Das Comissões de Ética no Uso de Animais (C
(CEUAS):
EUAS):
Do Protocolo:
Protocolo: O protocolo a ser submetido a CEUA deve conter no
mínimo os seguintes aspectos:
 I – composição, capacitação e atribuições específicas da equipe
envolvida;
 II – título do projeto ou plano de aula(s);
 III – tempo previsto de duração do projeto de pesquisa ou da atividade
de ensino a ser executada;
 IV – nível de abrangência do projeto: iniciação científica, mestrado,
doutorado, póspós-doutorado, outros;
 V – atividade de ensino: graduação, especialização, póspós-graduação,
outros;
 VI – originalidade, justificativa e relevância do projeto de
pesquisa ou da atividade de ensino;

Resolução Nº 879 (15
15/02/
/02/2008
2008))
Das Comissões de Ética no Uso de Animais (C
(CEUAS):
EUAS):
Do Protocolo (cont.):
(cont.):
 VIII – informações relativas aos animais:
 a) grau de severidade envolvido: brando, moderado e substancial;
 b) características: espécie, raça ou linhagem, idade, sexo, peso;
 c) número amostral e justificativa;
 d) tempo de utilização na pesquisa ou procedimento didático;
 e) condições de alojamento e de alimentação;
 f) grau de intensidade previsto de estresse e/ou dor e medidas para
minimização destes;
 g)
destino do animal após sua utilização;
 i) declaração do pesquisador da inexistência de alternativas ao
procedimento proposto;

Resolução Nº 879 (15
15/02/
/02/2008
2008))
Das Comissões de Ética no Uso de Animais (C
(CEUAS):
EUAS):

Do Protocolo (cont.):
(cont.):


j) termo de responsabilidade do pesquisador responsável, quando for
o caso de se aplicar:
1) cirurgia(s);
2) métodos de anestesia e analgesia;
3) descrição de acesso restrito a água e alimento;
4) substâncias administradas: doses e vias de aplicação;
5) exposições a elementos físicos e atmosféricos;
6) extração de material e/ou fluidos: vias e quantidades;
7) método de contenção mecânica;
8) método de eutanásia.

Lei Arouca (2008)
(2008)
Criação do Conselho Nacional de Controle de Experimentação
Animal/CONCEA,, como órgão normatizador, credenciador, supervisor
Animal/CONCEA
e controlador das atividades de ensino e pesquisa com animais,
monitorando e avaliando a introdução de técnicas alternativas que
substituam a utilização de animais em ensino e pesquisa ;
- Este conselho terá o apoio administrativo do MCT e ser
seráá presidido
pelo Ministro da Ciência e Tecnologia
do

Ministério da Ciência e Tecnologia;

-Farão

parte do Conselho representantes de sociedades e instituições
científicas, da SBPC, da ABC, de universidades e das sociedades
protetoras de animais, entre outros;

Os objetivos da CEUA, envolvem:


Promover a conscientização do emprego racional de
animais experimentais;



Convidar os envolvidos para uma reflexão sobre o
emprego de métodos experimentais mais humanitários;



Suscitar a busca de métodos alternativos, visando a
substituição e a redução do emprego dos animais em
pesquisa;



Assegurar, por meio da sua atuação, o compromisso do
pesquisador com a realização de um experimento
científico baseado na ética.
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