
Ronilson Gonçalves Rocha
CEP IDOR

Relato de Caso ou Série de Casos 

– o que mudou na submissão

Rio de Janeiro

Março - 2022

1º Simpósio Nacional Sobre Ética em Pesquisa 

da Rede D’Or São Luiz



2

O primeiro aspecto a ser compreendido nessa

apresentação é de que o relato de caso ou o estudo de

série de casos são pesquisas que envolvem seres humanos.

É a descrição de forma minuciosa de um caso clínico no

qual se dá a apresentação detalhada do diagnóstico, da

apresentação da doença, das condutas seguidas pelo

profissional e da evolução do paciente.

Introdução

O que é um relato de caso?



O que é o estudo de uma série de casos?

Ocorre quando pesquisadores usam os dados dos

arquivos de suas instituições para produzir estudos

que consistem na apresentação de forma organizada

dos:

✓ resultados dos seus tratamentos

✓ na descrição dos pacientes tratados, e

✓ na divulgação de outras informações que julgam

relevantes.
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Como eram submetidos à apreciação ética?

Até o ano 2018 a submissão desses estudos ocorria

como qualquer outro estudo envolvendo seres

humanos (Projeto de pesquisa/Projeto de relato de caso).

Por entendimentos diversos dos interessados em

desenvolver esses estudos e devido as inúmeras

consultas realizadas junto a CONEP, foi emitida em

meados de 2018 uma CARTA CIRCULAR com o

propósito de esclarecer e orientar sobre esse tema.
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Carta Circ. n. 166/2018-CONEP/SECNS/MS, de 12/06/2018

A C.C. 166/2018 apresenta duas modalidades para

submissão desses estudos:

1- Relato de caso

2- Projeto de relato de caso

No Relato de Caso, a confecção do relato deve ser realizada

ANTES da aprovação pelo Sistema CEP/CONEP.

No Projeto de Relato de Caso, a confecção do relato deve

ser realizada APÓS a aprovação pelo Sistema CEP/CONEP.
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Obs.: essa CC é válida para a “área biomédica”!

Relato de caso ou Projeto de relato de caso –

definição segunda a carta circular:

Modalidade de estudo na área biomédica com

delineamento descritivo, sem grupo controle, de

caráter narrativo e reflexivo, cujos dados são

provenientes da prática cotidiana ou da atividade

profissional.
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Como devem ser submetidos na PB?

Admite-se como válidas duas modalidades de

submissão, ficando a critério do pesquisador:

1- Relato de Caso ou

2- Projeto de Relato de Caso

NA PLATAFORMA BRASIL, atentar para os preenchimentos:

Propósito Principal do Estudo: estudo observacional e de

braço único (aba 2).

Detalhamento do estudo: preencher os campos aplicáveis

(aba 4).

Isenção do TCLE/TALE: campo na aba 5.
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Plataforma Brasil

Aba2- propósito principal do estudo (OMS): estudo observacional e de braço único.

Aba4- detalhamento do estudo: preencher em coerência com o relato ou usar “NA”.

Aba5- quando pertinente, solicitar e justificar a dispensa do TCLE, ou inserir o TCLE.

Aba5- quando necessário identificar o participante da pesquisa, inserir documento com

a autorização específica para isso.

Preenchimento da PB

Aba5- Anexar na PB o “relato de caso” na

forma final que será submetido para

publicação ou divulgação, como tipo de

documento “proj. detalhado”

Aba5- Anexar o TCLE assinado, obtido

ANTES da apresentação da proposta na

PB. Quando houver solicitação do CEP

para modificação do TCLE, anexar novo

TCLE assinado do participante.

Preenchimento da PB

Aba5- Anexar na PB a descrição

de todas as etapas da proposta

como tipo de documento “proj.

detalhado”

Aba5- Anexar o TCLE que será

apresentado ao participante APÓS

a aprovação.

Relato de Caso Projeto de Relato de Caso
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✓ O motivo da publicação do relato; As garantias quanto a

confidencialidade, privacidade e uso da imagem;

Assistência integral e gratuita devido a possibilidade de

danos; O direito de buscar indenização.

- Existindo a possibilidade ou necessidade de

identificação do(a) participante do estudo: justificar em

documento anexo e no TCLE/TALE.

- Cronograma: fases desenvolvidas após a aprovação.

- Orçamento: custos com a elaboração e a divulgação.

É fundamental que estejam descritos no

TCLE/TALE considerações sobre:
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Submissão do RELATO DE CASO na PB:

✓ Projeto Detalhado: relato na forma final.

TCLE/TALE assinados ANTES da submissão: anexar

como documentos TCLE/TALE.

✓ Caso o CEP solicite adequações, será necessária a

obtenção de novo consentimento.

✓ Caso haja alteração no Relato, após a aprovação ética,

deve tramitar como emenda.
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Submissão do PROJETO DE RELATO DE CASO na PB:

✓ Projeto Detalhado: etapas da proposta (Norma

Operacional 001/2013 do CNS, item 3).

✓ TCLE/TALE: submeter o(s) modelo(s) de

documentos e obter assinaturas APÓS a

aprovação ética pelo Sistema CEP-CONEP.

✓ Modificação do projeto: tramitar como emenda.



12

“Independente do tipo de submissão o CEP tem a

prerrogativa de solicitar esclarecimentos e

modificações do relato de caso e de qualquer

documento anexado na PB”.

Observações finais na CC 166/2018 CNS.:
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“É conveniente observar que a Res. CNS n° 510 de 2016,

Art. 1°, § único, determina:

"Não serão registradas nem avaliadas pelo Sistema CEP-

CONEP: VII – pesquisa que objetiva o aprofundamento

teórico de situações que emergem espontânea e

contingencialmente na prática profissional, desde que não

revelem dados que possam identificar o sujeito". Esta C.C.

não se aplica a estudo que utilize metodologia

característica da área de Ciências Humanas e Sociais”.

Observações finais na CC 166/2018 CNS.:



OBRIGADO!
Contatos  

ronilson.rocha@idor.org

cep.idor@idor.org
Tel:21-3883-6013
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