
REGIMENTO INTERNO DO COM|TC DE ENCA EM PESqUISA DO HOSPITAT POMPEIA

(cEPlHPl

Gpltulo I - Da Natureza e Vinculaglo

Art. le. O Comitd de (tica em Pesquisa (CEP), mantido pelo Pio Sodalicio das Damas de

Caridade de Caxias do Sul - Hospital Nossa Senhora de Pompdia, denominado Comlt€

de 6tlca em Pesqulsa do Hospltal Nossa Senhora de Pomp6la ICEPIHPI6 um colegiado

interdisciplinar e independente, de relevincia poblica, de cariter consultivo,

deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes da

pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento

da pesquisa dentro de padr6es 6ticos.

91e. O CEP/HP est6 subordinado i Comisslo Nacional de Etica em Pesquisa (CONEP) e

ao Conselho Nacional de Saride (CNS), do Minist6rio da Sa[de (MS), nos termos da

legislagio vigente e se vincula ao Hospital Nossa Senhora de Pompdia, que responde

solidariamente pela sua atuagao, assegurando os meios adequados para seu

funcionamento. As atividades do CEP/HP regulam-se pelo presente Regimento lnterno;

52e. O CEP/HP 6 regido pela ResolugSo CNS n" 466/12, que define as diretrizes e

normas regulamentadoras de pesquisas com seres humanos no Brasil.

Capitulo ll - Das Finalidades

Art,20. As finalidades do CEPIHP s5o:

l- defesa dos interesses dos participantes de pesquisa, com fundamento nos preceitos

6ticos que a normatizam, respeitando os valores culturais locais;

ll - contribuigio para a qualificagio e discussSo do papel da pesquisa no

desenvolvimento institucional e social das comunidades;

lll - valorizagio do pesquisador por meio do reconhecimento da eticidade de sua

proposta;

lV - incentivo e iniciagao e i produqio cientifica sustentada, atravds de apoio e

estimulo ) pesquisa dentro do Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia;

V - assegurar a formagio continuada dos pesquisadores da lnstituigao e promover a

discussio dos aspectos dticos das pesquisas em seres humanos na comunidade,
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promovendo atividades, tais como semindrios, palestras, jornadas, cursos e estudos

de protocolos de pesquisa.

Gpitulo lll - Dos Objetlvos

Art. 3e. Os objetivos do CEP/HP sio:

l- desempenhar papel consultivo e educativo, promovendo a reflexlo em torno da

6tica na ci6ncia;

ll - avaliar a eticidade dos projetos de

encaminhados pela ComissSo Nacional

pareceres consubstanciados.

capltulo lv - Dar Atribuig6es e Competanclas do CEP

Art. 4 e.Sao atribuigoes e competencias do CEPIHP:

l- avaliar as implicaEoes dticas dos protocolos de pesquisa com seres humanos,

procurando garantir, e sendo co-responsdvel, em resguardar a integridade, a

dignidade, a seguranga e os direitos e deveres dos participantes de pesquisa e da

comunidade cientifica;

ll - emitir parecer consubstanciado no prazo estipulado em norma operacional da

CONEP;

lll - manter a guarda confidencial das informagoes e o sigilo dos documentos

relacionados ) pesquisa, arquivando e mantendo o projeto de pesquisa conforme

determina a ResolugSo ns466/2}12 e em respeito is normas contidas na LGPD, Lei

Geral de Protegao de Dados Pessoais, lei ns 13.709/2018, conforme consta em

documento na pdgina eletr6nica do Hospital Pomp6ia (link de acesso:

(https://www.pom peia.org. br/ensino-e-pesquisa/comite-de-etica-em-pesquisa--cep-

hp);

lV- acompanhar o desenvolvimento de projetos por meio de relat6rios anuais dos

pesquisadores;

V - fomentar a reflexao a respeito da 6tica na pesquisa no ambito da comunidade

acad6mica;

Vl - exercer papel consultivo e educativo a respeito da 6tica em pesquisa;

Vll - promover a capacitagSo peri6dica dos membros do CEP/HP e da comunidade

acad6mica, atrav6s da participageo em atividades promovidas pela CONEP ou pela

pesquisa envolvendo seres humanos, a ele

de Etica em Pesquisa (CONEP), emitindo
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pr6pria instituigio mantenedora, assim como promover a educagdo em 6tica em

pesq u isa;

Vlll - receber notificag6es ou denIncias, sobre fatos que possam alterar o estudo ou

que impliquem riscos aos participantes de pesquisa, deliberar pela continuidade,

modificagdo ou suspensio da pesquisa e adequag6es do Termo de Consentimento

Livre e Esclarecido (TCLE), bem como comunicar os fatos as instincias competentes

para averiguagSo e, se pertinente, ao Minist6rio Pribico;

lX - encaminhar, ap6s anilise fundamentada, os protocolos de compet€ncia da CONEP,

assim como os relat6rios semestrais do CEP/HP;

X - requerer instauragSo de apuragSo i diregio da instituigio em caso de

conhecimento ou denincias de irregularidades nas pesquisas envolvendo seres

humanos e, havendo comprovag6o, ou se pertinente, comunicar o fato e CONEP e, no

que couber, is outras inst6ncias;

Xl - manter comunicagio regular e permanente com a CONEP, por meio de sua

funcion6ria administrativa;

Xll - elaborar, atualizar e fazer cumprir seu regimento interno.

Capltulo v - oa Composlg!o, Mandatos, Vaclncia e Deslitamento dos Membros

Art.5e. O CEP/HP 6 constituldo por um colegiado formado por 30 (trinta) membros,

entre titulares e suplentes, em car6ter multi e transdisciplinar, incluindo profissionais

da 6rea de satide e biol6gicas, exatas, sociais e humanas, ndo devendo haver mais da

metade de seus membros pertencentes i mesma categoria profissional, participando

pessoas de ambos os g6neros, al6m de 4 (quatro) representantes de participantes de

pesquisa (RPP) indicados pelo Conselho Municipal de Sa0de da cidade de Caxias do Sul

e, 1(um) representante m6dico do gestor municipal de sarjde (Secretaria Municipal de

SaIde).

51s. Ser6 convidado a participar do CEP/HP, um representante docente das lnstituig6es

de Ensino Superior parceiras do Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia, a Faculdade

Fdtima e a FSG - Centro Universitdrio, mediante convEnio firmado e que possuam

cursos de graduag5o na 6rea da satide;

92e. Transcorrido o tempo de mandato de 3 (tr6s) anos, a funciondria administrativa

do CEP/HP desencadeard o processo de renovagSo dos membros, coordenador e vice-

coordenador, junto a entidade mantenedora, atrav6s do encaminhamento de oficio
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solicitando indicag6es e respeitando os crit6rios para composigSo do CEP/HP e a

permanencia de pelo menos 1/3 dos membros do mandato anterior.

Art.6s. Os membros representantes serSo indicados pelos Servigos Assistenciais e de

Saide do Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia, pela Mitra Diocesana de Caxias do Sul,

pela Superintend€ncia do Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia, pelo Conselho

Municipal de Saride, pela Secretaria Municipal de Safde, pela Faculdade Fdtima e pela

FSG Centro Universitdrio e deverS conter, entre os membros:

l- 4 (quatro) m6dicos, sendo 2 (dois) titulares e 2 (dois) suplentes, com experi6ncia em

pesquisa com seres humanos, com 6tica m6dica e formagSo em nivel de p6s-

graduagSo, indicados pela DiregSo Clinica do Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia;

ll - 4 (quatro) enfermeiros, sendo 2 (dois) titulares e 2 (dois) suplentes, com

experi6ncia em pesquisa com seres humanos e formagdo em nivel de p6s-graduagSo,

indicados pela Ger6ncia de Enfermagem do Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia;

lll - 2 (dois) psic6logos, sendo 1(um) titular e 1(um) suplente, com experi6ncia em

pesquisa com seres humanos e formagSo em nivel de p6s-graduaESo, indicados pela

CoordenagSo do Servigo de Psicologia do Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia;

lV - 2 (dois) fisioterapeutas, sendo 1(um) titular e 1(um) suplente, com experi6ncia

em pesquisa com seres humanos e formagSo em nivel de p6s-graduaqSo, indicados

pela CoordenagSo do Servigo de Fisioterapia do Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia;

V - 2 (dois) nutricionistas, sendo 1 (um) titular e 1 (um) suplente, com experiEncia em

pesquisa com seres humanos e formagSo em nivel de p6s-graduagSo, indicados pela

CoordenagSo do Servigo de NutrigSo e Diet6tica do Hospital Nossa Senhora de

Pomp6ia;

Vl - 2 (dois) farmacEuticos, sendo 1 (um) titular e 1 (um) suplente, com experi€ncia em

pesquisa com seres humanos e formagSo em nivel de p6s-graduagSo e atuagao em

farmdcia hospitalar, indicados pela CoordenagSo do Servigo de Farmdcia Hospitalar do

Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia;

Vll - 2 (dois) farmac6uticos bioquimicos ou biom6dicos, sendo 1 (um) titular e 1 (um)

suplente, com experi6ncia em pesquisa com seres humanos e formagSo em nivel de

p6s-graduaceo e atuaqSo em an6lises cllnicas, indicados pela CoordenaEso do

Laborat6rio de Andlises Clinicas do Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia;

Vlll - 1(um) colaborador do corpo assistencial e/ou administrativo, indicados pela

Superintendencia do Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia;

lX - 1(um) advogado, indicado pela Su perintend6ncia do Hospital Nossa Senhora de

Pomp6ia;
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X - 1(um) representante religioso, designado pela Mitra Diocesana de Caxias do Sul,

preferencialmente sendo o CapelSo do Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia;

Xl - 1 (um) representante do Ensino indicado pela Superintend€ncia do Hospital Nossa

Senhora de Pomp6ia, sendo preferencialmente a fun96o ocupada pelo Coordenador de

Ensino do hospital;

Xll - 1 (um) representante da Escola de Educagio Profissional em Saide do Hospital

Nossa Senhora de Pomp6ia, indicando pela Direg6o da mesma;

Xlll - 4 (quatro) representantes de participante de pesquisa (RPP), sendo 3 (tr6s)

indicados pelo Conselho Municipal de Saide e 1 (um) inidcado plo Lions Clube Caxias

do Sul S5o Pelegrino - Banco de Olhos;

XIV - 1(um) representante m6dico do gestor municipal de sa0de, indicado pela

Secretaria Municipal de Saride;

XV - 1 (um) representante docente, indicado pela Faculdade Fdtima;

XVI - 1 (um) representante docente, indicado pela FSG - Centro Universitdrio.

Parlgralo onlco - O CEP/HP poder, vetar a indicagao de representantes, por 2/3 ldois
tergos) dos membros por votagao, em reuniao ordindria, desde que o processo de veto

conste da pauta.

Art.7e. O Coordenador I do CEP ser5 eleito pelos seus pares, com mandato de 3 (tres)

anos, sendo permitida sua recondugdo por at6 3 (tr6s) vezes. O Coordenador ll ser6

indicado pelo coordenador eleito e aprovado pelos demais membros do CEP, com igual

mandato.

Art.8e. Os representantes de Participantes de Pesquisas (RPP) terSo a duragSo do seu

mandato por 3 (tr6s) anos, sendo permitida sua recondugSo, nio havendo limite

estabelecido para tal, para essa categoria.

Art.9e. Os membros do CEP/HP terSo a duragSo do seu mandato por 3 (tr6s) anos,

sendo permitida sua recondugio, nao havendo limite estabelecido para tal, para essa

categoria.

Art. 10e. Os membros do CEP/HP poderio, a qualquer momento, solicitar exoneragao

ou licenga, desde que comuniquem por escrito ao Coordenador do CEP/HP, ficando o

CEP/HP responsSvel por comunicar as situag6es de vacincia ou afastamento de

membros e encaminhar a CONEP as substituig6es efetivadas, justificando-as, conforme

Norma operacional n'001/13: 
^^,/{.,r-
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51s. Em caso de substituigSo de membro excluido, o substituto exercer6 somente o

tempo de mandato que restar at6 a pr6xima renovagao do CEPIHP;

92e. O CEP/HP prev6 a possibilidade de seu membro usufruir de um periodo de licenga,

para fins pessoais, doenga e maternidade. O tempo de duragio da licenga serd de 30

(trinta) dias, para fins pessoais. Para licenEa maternidade, o periodo 6 o estabelecido

na legislagSo, ou seja, 120 (cento e vinte dias). Quando se tratar de licenga doenEa, n6o

haverd periodo determinado, cabendo ao comit6 5 deliberagdo do periodo ap6s

solicitageo do membro que est6 requerendo a licenEa;

53e. Durante o periodo de licenga, automaticamente assumird o suplente;

94e. Caso o membro licenciado nao retorne ap6s o periodo de licenga, assumird em

seu lugar o suplente, de forma definitiva;

$!e. Serd excluido e substituido do CEP/HP o membro que deixar de comparecer, sem

razSo relevante e justificada por escrito, a 3 (tr6s) reuni6es ordinlrias, sejam faltas

seguidas ou a lternadas;

96s. Fica estabelecido, durante a atuageo dos membros, o limite miiximo de 3 (tr6s)

aus6ncias justificavas por ano. Superado este limite, incorrer6 nas sang6es do

pariigrafo anterior;

57e. As faltas do RPP devem ser informadas pela funciondria administrativa do CEP a

instituigeo que o indicou e, se for o caso, comunicar o desligamento solicitado nova

indicagSo de representa nte.

Art. 119, No caso de exoneragSo ou licenga do membro titular, automaticamente o

membro suplente passar6 a ser convocado para as reuni6es e assumird o papel de

membro titula r.

Art. 129. As eleig6es, para eleger e renovar a coordenagdo do CEP, s5o realizadas

atrav6s de voto aberto. A secret6ria do CEP abre a reuniSo, convida para que os

interessados em participar do pleito se inscrevam, apresenta os candidatos, conduz o

processo de votag6o e com, ao menos 2/3 (dois tergos) dos membros presentes, a

votagao 6 realizada.
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Capitulo Vl - Das Atribuig6es e Competencias da Coordenagiq da Funcioniria

Administrativa e dos Membros

Art. 13e. Compete ao Coordenador do CEP/HP:

l- convocar e presidir as reuni6es do CEP/HP;

ll - assinar os documentos emitidos pelo CEP/HP;

lll - coordenar as atividades do CEP/HP;

lV - representar o Comit6 em qualquer evento com ele relacionado;

V - tomar parte nas discuss6es e votag6es do Comit6 e, quando for o caso, exercer o

voto de desempate;

Vl - estimular o continuo aperfeigoamento dos membros do CEP/HP;

Vll - coordenar a elaboragSo do planejamento anual das atividades do CEP/HP.

Art. 14e. Ao Vice-Coordenador compete:

| - substituir a CoordenagSo quando necess6rio;

ll - auxiliar a CoordenagSo em suas fung6es e atividades;

lll - desempenhar tarefas que lhe sejam confiadas pela Coordenagao.

Art. 15e. O CEP/HP tem o assessoramento de uma funcion6ria administrativa exclusiva,

mantida pelo Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia. Compete i funcion6ria

ad min istrativa:

| - receber os projetos de pesquisa;

ll - atender os pesquisadores;

lll - manter em arquivo o projeto, o protocolo e os relat6rios correspondentes, por um

periodo de 5 (cinco) anos ap6s o encerramento do estudo, podendo esse

arquivamento processar-se em meio digital;

lV - disponibilizar materiais solicitados pelos membros do CEP/HP;

V - distribuir os projetos de pesquisa recebidos para an5lise dos membros do CEP/HP;

Vl - encaminhar as convocagdes das reuni6es aos membros do CEP/HP;

Vll - realizar as atas das reuni6es;

Vlll - desencadear o processo de revisSo do Regimento lnterno e da Renovagao dos

Membros do Comit6;

lX - manter comunicagao regular e permanente com a CONEP;

X - estar i disposigao do Coordenador do CEP/HP.

錮
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ParAgrafo inico - A contratagio da funciondria administrativa para o CEP/HP ficard sob

responsabilidade do Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia com aprovagSo do

Coordenador do CEP/HP.

Art. 15e. Os membros do CEP/HP tem as seguintes atribuie6es:

| - conhecer a ResolugSo CNS ns 466/12, portarias afins e os principios 6ticos em

pesq u isa;

ll - analisar e discutir, nas sess6es plendrias, os principios 6ticos de pesquisa nos

projetos a presentados i apreciagSo;

lll - manter sigilo sobre informag6es recebidas, relat6rios e decis6es;

lV - buscar aprimoramento continuado sobre 6tica em pesquisa;

V - abster-se do julgamento de projetos de pesquisa com os quais mant6m algum tipo

de relagSo ou conflito de interesse;

VI - assinar as atas das reuniSes em que estiver presente;

Vll - propor medidas que aprimorem o desempenho dos processos do CEP/HP;

Vlll - realizar pareceres consubsta nciados de projetos de pesquisas em conformidade

com as normas regulat6rias da CONEP para serem analisados em plen6rias, mesmo

quando neo comparecer i reuniSo agendada para apresentagSo.

!10. Os membros comprometem-se formalmente atrav6s do "Termo de Posse, Sitilo e

Confidencialidade", bem como de conflito de interesse a manter a confidencialidade e

sigilo absoluto de todas as atividades contidas nos projetos de pesquisas em que terd

acesso, seja por relatoria ou em reuniao plendria, nos termos contidos e expressos no

referido documento em anexo (anexo 1);

92e. Os membros do CEP/HP deverio ter, no exercicio de suas fun96es, total

independ€ncia na tomada das decis6es, mantendo em careter estritamente

confidencial, as informag6es conhecidas conforme define a resolugSo CNS ne 466/12"o

conteido ttotodo duronte todo o procedimento de andlise dos protocolos tramitados no

Sistema CEP/CONEP e de ordem estritomente sigiloso; suos reuni1es serdo sempre

fechodos oo piblico. Os membros do CEP e da CONEP e todos os t'unciondrios que terdo

ocesso oos documentos, inclusive virtuois, e reuni6es, deverdo monter sigilo

comprometendo-se, por declorogdo escrito, sob peno de responsobilidode";

93e. Os membros do CEP/HP n5o serao remunerados no desempenho de suas tarefas,

podendo apenas receber ressarcimento de eventuais despesas efetuadas para

capacitagao ou indispens6veis para seu exercicio, sendo imprescindivel que sejam
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dispensados, nos hor6rios de seu trabalho no CEP, de outras obrigag6es na instituigeo,

dado o cariter de relevincia piblica da fungio.

$Ao. E vedado, tanto aos titulares quanto aos suplentes, exercer atividades nas quais

interesses privados possam comprometer o interesse priblico e sua imparcialidade no

exercicio de suas atividades no sistema CEP/CONEP.

Capltulo Vll - Do Funcionamento

Art. 17e. O CEP/HP funcionard por meio de reuniSes ordindrias e extraordindrias. As

reuni6es ordin6rias serSo mensais, em datas e hor5rios estabelecidos e aprovados na

reuniio ordindria do mds de novembro de cada ano. As reuni6es extraordin5rias

acontecerao de acordo com a necessidade de demandas do comite.

91s. As convocag6es dos membros para as reuniSes, sejam elas ordindrias ou

extraordin6rias, dar-se-d por meio de e-mail e atrav6s de mensagem no Grupo de

WhatsApp, expedidos pela funcion5ria administrativa do CEp/Hp, coordenador ou vice-

coordenador e com no minimo 5 (cinco) dias de anteced6ncia.

92e. O controle de frequ€ncia serd realizado atravds de assinatura dos presentes em

lista especifica e essas informag6es repassadas para uma planilha de

acompanhamento de frequEncia, com a finalidade de propiciar o repasse de

informag6es para as entidades que indicaram os representantes, para a CONEP e para

arquivo.

Art. 18e. As reuni6es plendrias serSo instaladas (inicio da sessSo) com qu6rum, de no

minimo, 50 (cinquenta) o/o mais 7 (um) dos membros titulares presentes, e, pelo

menos, a presenga de 1 (um) membro RPP.

51s. Em toda reuniSo poderd, a partir das demandas do comita, existir a necessidade

de deliberag6es. As deliberaq6es serio aprovadas com a presenga de, pelo menos, a

metade de seus membros, mais um;

52". Nas reuni6es do CEP/HP 6 vedada a participagao de pessoas direta ou

indiretamente envolvidas com protocolos em avaliagSo, exceto quando convocadas

para prestar esclarecimentos sobre tais protocolos;
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54". As sess6es plen6rias ordin6rias serio mensais, em hor6rio e datas definidas

anualmente pela coordenagSo do CEP /HP e aprovadas na reuniio ordindria do m6s de

novembro de cada ano;

95". Pode16o ser convocadas sess6es plendrias extraordindrias, conforme a

necessidade do CEP/HP.

56". Nas reuni6es ordindrias, a ata da reuniao anterior 6 lida como primeira etapa, logo

ap6s 6 apresentada pelo Coordenador a pauta da reuni6o do dia e as assinaturas dos

membros s6o coletadas pela secretdria do CEP. A seguir se d6 o inicio das atividades

com a avaliaE5o dos projetos de pesquisa, discuss6es e deliberag6es e, por fim, os

assuntos gerais.

Art. 19e. O CEP /HP disp6e de 10 (dez) dias, ap6s a submissio do projeto na Plataforma

Brasil, para efetuar a checagem da documentagio e 30 (trinta) dias para liberar o

parecer.

Art.20e. Cada protocolo de pesquisa serl analisado, inicialmente por, pelo menos, 1

(um) dos membros do Comit6, como relator respons6vel. O parecer definitivo dever6

ser deliberado durante reuniio ordin6ria, com qu6rum, de no minimo, 50 (cinquenta)

% dos membros titulares presentes, e, pelo menos, a presenEa de 1 (um) membro RPP,

antes de ser assinado pela Coordenagio e encaminhado ao pesquisador.

Art.210. A andlise e revisio do CEP/HP resultario em uma das seguintes categorias

presentes na Norma Operacional CNS ns 001/2013 que seo assim definidas:

a) Aprovado: quando o protocolo encontra-se totalmente adequado para

execugio;

b) Com pend6ncia: quando a decisio 6 pela necessidade de corregtro, hip6tese

em que serSo solicitadas alterag6es ou complementag6es do protocolo de

pesquisa. Por mais simples que seja a exig6ncia feita, o protocolo continua em

"pend0ncia", enquanto esta nao estiver completamente atendida. Se o parecer

for de pend6ncia, o pesqulsador terd o prazo de 30 (trinta) dias, contados a

partir de sua emisseo na Plataforma Brasil, para atende-la. Decorrido este

ptazo, o CEP teri 30 (trintal dias para emitir parecer final, aprovando ou

reprovando o protocolo. Caso o pesquisador n6o responda a pendEncia, no

prazo de 30 (trintal dias, o CEP/HP arquivar6 o protocolo de pesquisa;
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Nio Aprovado: quando a decisio considera que os 6bices 6ticos do protocolo

sio de tal gravidade que n5o podem ser superados pela tramitagSo em

"pend6ncia". Nas decis6es de n5o aprovagSo cabe recurso ao pr6prio CEP e/ou

a CONEP, no prazo de 30 (trinta) dias, sempre que algum fato novo for
apresentado para fundamentar a necessidade de uma reandlise;

Arquivado: quando o pesquisador descumprir o prazo para enviar as respostas

is penddncias apontadas ou para recorrer;

Suspenso: quando a pesquisa aprovada, j6 em andamento, deve ser

interrompida por motivo de seguranga, especialmente referente ao

participante da pesquisa;

Retirado: quando o Sistema CEP/CONEP acatar a solicitagao do pesquisador

responsivel mediante justificativa para a retirada do protocolo, antes de sua

avaliagSo 6tica. Neste caso, o protocolo 6 considerado encerrado.

91". O CEP/HP poderC se entender oponuno e conveniente, no curso da andlise 6tica,

solicitar informacaes, documentos e outros, neces#rios ao perfeito esclarecimento das

quest6es, ficando suspenso o procedimento at6 a vinda dos elementos solicitados;

52'. Das decis6es de nto aprovagSo caberd recurso ao pr6prio CEPIHP e/ou e CONEP, no

prazo de 30 (trinta) dias, sempre que algum fato novo for apresentado para

fundamentar a necessidade de uma reandlise;

93". O CEP/HP determina o arquivamento do protocolo de pesquisa nor casos em que o

pesquisador respons6vel neo atender, no prazo assinalado 30 (trinta) dias, As solicitag6es

que lhe foram feitas. Poderao ainda considerar o protocolo retirado, quando solicitado

pelo pesquisadorresponsdvel;

54'. Uma vez aprovado o projeto, o CEP/HP passa a ser corresponsCvel no que se refere a

aspectos 6ticos da pesquisa;

95". Consideram-se autorizados para execugao os projetos aprovados pelo CEP/HP, ou

pela CONEP;

56'. Projetos aprovados pela CONEP ou por Comites de outras instituig6es, tamb6m

precisam ser apreciados e aprovados pelo CEP/HP, atendendo is normas internas e a

politica de pesquisa do Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia.

Arl. 22e. Fica definido para funcionamento do CEP/HP o hor6rio de expediente

externo: tergas-feiras, das th is 12h e sextas-feiras das 13h30 is 17h30, no 9" andar

C)

d)

C)
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do Hospital Pompiia, Sala denominada de Comit6 de Etica em Pesquisa, sito i Avenida

J0lio de Castilhos, 2163, Centro, Caxias do Sul/RS CEP 95010-005.

91'. Nos demais horirios e dias da semana, o CEP funcionar6 em expediente interno e

atenderd pelo telefone ou correio eletr6nico. O telefone para contato 6: (54)

3220.8086; e-mail: ceo01@oomoeia.ors.br.

52". Em caso de greve e/ou antecipagao de recesso institucional o CEP comunicara a

CONEP. De acordo com a Carta Circular n'244h6 da CONEP, cabe ao CEP em caso de:

a) Greve initltuclonal: Comunicar6 os pesquisadores e instituig6es envolvidas

nos projetos quanto e situagao, informando se haver6 ou neo interrupgao

tempor6ria da tramitageo dos protocolos, e o tempo estimado desta, bem

como as formas de contato com a CONEP, de modo que permanegam assistidos

em caso de duvidas dticas e apresentagoes de denrincias durante este periodo.

Em relagio aos projetos de carlter acaddmico, como TCC, mestrado e

doutorado, a instituigao de ensino deveri adequar os prazos com os alunos, de

acordo com a situagao de cada um, caso haja atraso na avaliaglo 6tica pelo

CEP /HP; e informar a CONEP quais providCncias serio tomadas para regularizar

sua atuagio quanto aos tramites de protocolos para avaliagio 6tica, ap6s o

periodo de paralisagio.

b) Recesso instltuclonal: lnformard com anteced6ncia minima de 10 (dez) dias,

por via eletr6nica, os pesquisadores, os participantes de pesquisa e seus

representantes sobre o periodo de duragio do recesso e as formas de contato

com o CEP/HP e CONEP, de modo que permanegam assistidos em caso de

d0vidas 6ticas e apresentag6es de den0ncias durante este periodo.

Pardgrafo rinico - O recesso institucional do CEP/HP acontecerd no mds de janeiro de

cada ano.

capitulo vlll - Das Dlsposlg6es Gerais e Transit6rlas

Art. 23e. O presente Regimento pode ser atualizado de acordo com possiveis

necessidades de adequagdo a novas resolug6es da CONEP, mas somente poderd ser

alterado mediante proposta do Comit6, com o voto de 2/3 (dois tergos) dos membros

titulares.
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Arl,24e, As ag6es de capacitagio dos membros e da comunidade acad€mica bem

como as agSes de educagio em 6tica em pesquisa, promovidas pela CONEP, pelo

CEP/HP ou pelo Hospital Nossa Senhora de Pompdia, serao amplamente divulgadas

com a finalidade de favorecer a participageo e serao registradas para arquivamento e

composigio de relat6rios a serem enviados i CONEP.

Art.25e. Os casos omissos no presente Regimento ser6o resolvidos pelo pr6prio

CEP/HP em plen6ria.

Art.26e, O presente Regimento lnterno, alterado e aprovado em Reuniao Ordin,ria do

CEPIHP, em 14 de novembro de 202L, entrard em vigor na data Util imediata, ap6s sua

validaglo pela Superintendancia do Hospital Nossa Senhora de Pompdia e pela CONEP.

Revogadas as disposig6es em contr,rio.

Caxias do Sul, 15 de dezembro de 2021.

2*"0" -h,r,Q^!rili
Rosangela Lara Sales

Secret6ria Administrativa do CEP/HP Superintendente do Hospital Pomp6ia
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ANEX0 1

TERMO DE SiCiLO E CONFIDENCiALiDADE CEP/HP

Neste ato, eu brasileiro, estado civil,

profissSo, CPF, abaixo firmado, assumo o compromisso de manter sigilo e

confidencialidade sobre todas as informag6es a que tiver acesso como membro efetivo

do Comit6 de Etica em Pesquisa do Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia, subordinado i
ComissSo Nacional de Etica em Pesquisa (CONEP) e ao Conselho Nacional de Sa[de

(CNS), do Minist6rio da Saide (MS).

Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me:

1. A nao utilizar as informag6es confidenciais a que tiver acesso, para gerar beneflcio

pr6prio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;

2. A n5o efetuar nenhuma gravagSo ou c6pia da documentagSo confidencial a que

tiver acesso;

3. A ndo me apropriar de material confidencial e/ou sigiloso que venha a ser

d ispon ib ilizad o;

4. A n6o repassar o conhecimento das informag6es confidenciais, responsabilizando-

me por todas as pessoas que vierem a ter acesso is informag6es, por meu interm6dio,

e obrigando-me, assim, a ressarcir a ocorr6ncia de qualquer dano e/ou prejuizo

oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informagSes fornecidas.

Neste Termo, as seguintes expressdes serio assim definidas:

lnformagio Confidencial significa16 toda informagdo revelada sob a forma escrita,

verbal ou por quaisquer outros meios.

lnformagSo Confidencial inclui, mas nao se limita, i informagSo sobre as quest6es

relativas, nos termos da ResolugSo CNS n" 466/12, que define as diretrizes e normas

regulamentadoras de pesquisas com seres humanos no Brasil.

Pelo descumprimento do presente Termo de Sigilo e Confidencialidade,

sujeitar6 o autor a sang6es na esfera administrativa, sem prejuizo de eventuais ag6es

na esfera civil e criminal, respondendo por extensao dos danos direitos ou indiretos

causados ao Hospital Nossa Senhora de Pomp6ia, seus clientes ou parceiros.

Caxias do Sul, xxx de xxx.

Fulano de Tal

Membro efetivo do CEP/HP
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