
 

 

ENVIO DE EVENTO ADVERSO SÉRIO (EAS) - CEP IAMSPE 

Baseado em instruções recebidas pela CONEP e conforme carta circular 008/2011 - 

CONEP/CNS/GB/MS, EVENTOS ADVERSOS SÉRIOS (EAS) devem ser encaminhados da 

seguinte maneira: 

CENTRO COORDENADOR 

O centro coordenador deverá entregar presencialmente (em papel) no CEP IAMSPE, todas as 

notificações de eventos adversos sérios ocorridos em seu centro ou em qualquer um dos outros 

centros (estrangeiros e nacionais). Os documentos deverão ser entregues de duas formas 

diferentes (conforme a relação de casualidade entre o EAS e o fármaco/procedimento em questão):  

 

1. Para eventos adversos sérios COM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ou COM POSSÍVEL 

RELAÇÃO DE CAUSALIDADE entre o EAS e o fármaco/procedimento em questão:  

- As notificações de eventos adversos sérios COM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ou COM 

POSSÍVEL RELAÇÃO DE CAUSALIDADE deverão ser entregues no CEP/IAMSPE por meio do 

Formulário CONEP. O “Formulário de Submissão de Evento Adverso Sério à CONEP”, elaborado 

pela CONEP, pode ser encontrado em www.conselho.saude.gov.br, ou na página do Site IAMSPE 

- Formulário Modelo de SUBMISSÃO de Evento Adverso Sério, ou abaixo, no anexo1. 

A submissão destes eventos deve ser enviada juntamente com uma carta de encaminhamento, 

assinada pelo pesquisador responsável, com telefone de contato, na qual estejam os dados do 

projeto (CAAEE, título do estudo, pesquisador responsável) e listagens com todas as informações 

sobre cada evento (número do evento e/ou sujeito, data do evento, inicial ou acompanhamento, 

tipo de relação de casualidade entre o EAS e o fármaco/procedimento).  

A documentação deverá ser enviada em 2 vias impressas (uma via para o Centro de Pesquisa, e 

outra para o CEP) e em uma via digital (1 CD  gravado, que permita a opção copiar e colar, que 

será enviada à CONEP). Nos casos em que mais de um evento for informado ao mesmo tempo, 

deverá ser enviado 1 formulário para cada evento. ATENÇÃO: No CD, deverá ser gravado: a carta 

de encaminhamento e todos Formulários de Submissão de Evento Adverso Sério (EAS) à CONEP.   

Obs.: Quando não for possível responder a todos os itens constantes no formulário, o pesquisador 

poderá utilizar expressões como “não se aplica” ou “não temos essas informações” com a devida 

justificativa.   

http://www.conselho.saude.gov.br/


 

A documentação e o CD serão analisados pelo CEP e enviados à CONEP, que após análise, 

poderá solicitar maiores esclarecimentos. 

2. Para eventos adversos sérios SEM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE entre o EAS e o 

fármaco/procedimento em questão:  

Eventos adversos sérios NÃO RELACIONADOS com o fármaco ou procedimento em estudo 

deverão ser notificados pelo formulário CEP IAMSPE e entregues, em papel, no CEP/IAMSPE. O 

formulário CEP/IAMSPE pode ser encontrado no Site IAMSPE – “Formulário Modelo para 

RELATOS de Eventos Adversos Sérios” ou abaixo, no anexo 2. 

A submissão destes eventos deve ser enviada juntamente com uma carta de encaminhamento, 

assinada pelo pesquisador responsável, com telefone de contato, na qual estejam os dados do 

projeto (CAAEE, título do estudo, pesquisador responsável) e listagens com todas as informações 

sobre cada evento (número do evento e/ou sujeito, data do evento, inicial ou acompanhamento, 

tipo de relação de casualidade entre o EAS e o procedimento). 

A documentação deverá ser enviada em 2 vias impressas (uma, para o Centro de Pesquisa, outra 

para CEP). 

A documentação será analisada pelo CEP, que após análise, poderá solicitar maiores 

esclarecimentos. 

 

CENTRO PARTICIPANTE  

 

No caso de centro participante, existem duas situações:  

 

1. Eventos adversos sérios ocorridos em OUTROS CENTROS DE PESQUISA (centros 

estrangeiros e/ou nacionais) 

Eventos adversos sérios, SEM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, COM POSSÍVEL RELAÇÃO DE 

CAUSALIDADE OU COM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE com o fármaco ou com o procedimento 

em estudo, ocorridos em outros centros de pesquisa (centros estrangeiros e/ou nacionais), poderão 

ser notificados pela Plataforma Brasil, em notificações, no campo “outros”.  

2. Eventos adversos sérios ocorridos NO CENTRO PARTICIPANTE 

A. As notificações de eventos adversos sérios ocorridos no Centro Participante, COM RELAÇÃO 

DE CAUSALIDADE OU COM POSSÍVEL RELAÇÃO DE CAUSALIDADE deverão ser entregues no 

CEP UNIFESP por meio do Formulário CONEP (Formulário de Submissão de Evento Adverso 



 

Sério elaborado pela CONEP, que pode ser encontrado em www.conselho.saude.gov.br, ou no Site 

IAMSPE: Formulário Modelo de SUBMISSÃO de Evento Adverso Sério, ou abaixo, no anexo 1). 

A submissão destes eventos deve ser enviada juntamente com uma carta de encaminhamento, 

assinada pelo pesquisador responsável, com telefone de contato, na qual estejam os dados do 

projeto (CAAEE, título do estudo, pesquisador responsável) e listagens com todas as informações 

sobre cada evento (número do evento e/ou participante, data do evento, inicial ou 

acompanhamento, tipo de relação de casualidade entre EAS e o fármaco/procedimento).  

A documentação deverá ser enviada em 2 vias impressas (uma via para o Centro de Pesquisa, e 

outra para o CEP) e em uma via digital (1 CD  gravado, que permita a opção copiar e colar, que 

será enviada à CONEP). Nos casos em que mais de um evento for informado ao mesmo tempo, 

deverá ser enviado 1 formulário para cada evento. ATENÇÃO: No CD, deverá ser gravado: a carta 

de encaminhamento e todos Formulários de Submissão de Evento Adverso Sério (Eas) à CONEP.   

Obs.: Quando não for possível responder a todos os itens constantes no formulário, o pesquisador 

poderá utilizar expressões como “não se aplica” ou “não temos essas informações” com a devida 

justificativa.   

A documentação e o CD serão analisados pelo CEP e enviados à CONEP, que após análise, 

poderá solicitar maiores esclarecimentos. 

B. As notificações de eventos adversos sérios ocorridos no Centro Participante e SEM RELAÇÃO 

DE CAUSALIDADE entre o EAS e o fármaco/procedimento deverão ser notificados no formulário 

CEP IAMSPE e entregues, em papel, no CEP/IAMSPE. O formulário CEP/IAMSPE pode ser 

encontrado no Site IAMSPE: Formulário Modelo para RELATOS de Eventos Adversos Sérios ou 

abaixo, no anexo 2. 

A submissão destes eventos deve ser enviada juntamente com uma carta de encaminhamento, 

assinada pelo pesquisador responsável, na qual estejam os dados do projeto (CAAEE, título do 

estudo, pesquisador responsável) e listagens com todas as informações sobre cada evento 

(número do evento e/ou sujeito, data do evento, inicial ou acompanhamento, tipo de relação de 

casualidade entre o EAS e o fármaco/procedimento). 

A documentação deverá ser enviada em 2 vias impressas (uma, para o Centro de Pesquisa, outra 

para CEP). 

A documentação será analisada pelo CEP, que após análise, poderá solicitar maiores 

esclarecimentos. 

 
 
  

http://www.conselho.saude.gov.br/


 

(ANEXO 1 – FORMULÁRIO CONEP) 
 

 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA 
 

FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE EVENTO ADVERSO SÉRIO (EAS) À CONEP 

 

 

1) Identificação do CEP que receberá esta notificação: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) Título do projeto de pesquisa brasileiro relacionado à ocorrência do EAS: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3) Assinale: 

 

(    ) EAS ocorrido em outro projeto de pesquisa envolvendo o mesmo fármaco/procedimento que 

está sob investigação no estudo identificado no item 2. Identificação do estudo (outro projeto de 

pesquisa) em que ocorreu o EAS:  

Título:__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

(       ) EAS ocorrido no mesmo projeto de pesquisa identificado no item 2.  

 

4) Número de Registro CONEP do estudo identificado no item 2 

(se houver):_____________________________________________ 

 

5) Local de ocorrência do EAS que será relatado neste Formulário: 

(      ) Centro brasileiro 

Nome:_________________________________________________________________________ 

Localização:_____________________________________________________________________ 

Cidade/UF:______________________________________________________________________ 

 

(      ) Centro internacional, mas o EAS está relacionado com estudo nacional identificado no item 2. 

País de ocorrência do EAS:_______________________________________________________ 

 

6) Responsável pela Pesquisa: 

 

a. Nome do pesquisador responsável (nos casos de EAS ocorrido em centro 

brasileiro):______________________________________________________________________ 

 



 

b. Nome do coordenador nacional do estudo (nos casos de EAS ocorrido em centro 

estrangeiro):_____________________________________________________________________ 

 

7) Sumário do evento:  

 Tipo de relato:  

(    ) Inicial – 1ª vez que será relatado   

(    ) Acompanhamento 

 Identificação do participante de pesquisa 

Iniciais/Código: _____________ 

Idade (anos): _______________ 

 

 Descrição do EAS: 

Evento: ________________________________________________________________________ 

Fármaco/procedimentoutilizado:_____________________________________________________ 

Via de administração: _____________________________________________________________ 

Dose utilizada: __________________________________________________________________ 

Tempo de utilização: _____________________________________________________________ 

Indicação terapêutica no estudo: ____________________________________________________ 

 

Assinale o indicador de seriedade do evento: 

a. (   ) Morte; 

b. (   ) Risco à vida; 

c. (   ) Hospitalização com internação ou prolongamento de hospitalização existente; 

d. (   ) Deficiência/incapacidade persistente ou significativa; 

e. (   ) Anomalia congênita ou defeito de nascimento; 

f. (   ) Ocorrência médica significativa. Qual?_______________________________ 

g. (   ) Outro. Qual?____________________________________________________ 

 

8) O desenho do estudo previa caráter cego?  

(   ) sim       (   ) não 

 

Em caso afirmativo:  

a. Após a ocorrência do EAS, o caráter cego foi aberto?  

(    ) sim     (    ) não 

 

b. Se sim, o participante de pesquisa acometido pelo EAS utilizou o fármaco/procedimento 

sob investigação? 

(     ) sim     (      ) não      

  

Justifique: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

9) Qual foi a relação de causalidade estabelecida entre o EAS ocorrido e o 

fármaco/procedimento em estudo (exemplo: possível, provável, definitiva, etc)? 

 



 

Justifique:   

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

10) O EAS relatado apresenta riscos aos demais participantes da pesquisa?  

(    ) sim           (     ) não             

 

Justifique: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

11) Após a ocorrência do EAS, a pesquisa foi continuada ou suspensa? 

(    ) continuada        (     ) suspensa  

 

Justifique: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

12) Que medidas foram tomadas para a proteção do participante envolvido nesta ocorrência de 

EAS e dos demais que ainda estão submetidos ao estudo? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

13) Todos os participantes devem tomar conhecimento e ter a chance de nova decisão de 

participação, por meio de novo TCLE? Justifique: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________           

 

14) Foram tomadas providências para a modificação eventualmente necessária do protocolo e 
do TCLE (emendas), e apresentadas ao CEP para apreciação? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 

 
 

Local e data. 
 
 

___________________________________ 
Nome do pesquisador responsável 

 
 
 



 

16) Parecer do CEP 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
Local e data. 

 
 
 

___________________________________ 
Nome do Coordenador 

Nome do CEP 



 

  
 

(ANEXO 2 - FORMULÁRIO CEP IAMSPE) 
 

FORMULÁRIO MODELO PARA RELATOS DE EVENTOS ADVERSOS SÉRIOS 
 

CEP Nº     CONEP Nº  
    
Título do Protocolo: 

 
 
 
 

 

Nome Pesquisador Principal/ assistente:___________________________________ 

Nome Pesquisador Responsável:_________________________________________ 

 

Sumário do(s) evento(s):  

 

 

 

1. O(s) evento(s) adverso(s) relatado(s) ocorreu(am) em nosso centro? Qual o número de 

participantes já incluídos no estudo? 

 

 

 

 

2. O(s) evento(s) adverso(s) relatado(s) está(ão) relacionado(s) ao estudo? 

 

 

 

 

3. Quais as providências tomadas em relação ao(s) evento(s) adverso(s)? 

 



 

 

 

 

4. Há necessidade de cancelamento do protocolo? Justificar? 

 

 

 

 

Assinatura do Pesquisador Principal/ Assistente:____________________ 
Data: ___/____/____ 

 

 
Assinatura do Pesquisador Responsável: _________________________ 

Data: ___/____/____ 


