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Segundo as Resoluções do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) nº 466/2012 e 510/2016 e de acordo com a 
Norma Operacional do CNS nº 001/2013, após a 
aprovação do protocolo de pesquisa, pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa, o pesquisador responsável precisará 
enviar os relatórios parciais anualmente e um relatório 
final, no término da pesquisa.

O que é relatório parcial? 

O relatório parcial é a descrição do andamento da 
pesquisa, enumerando o que já foi executado no 
decorrer da pesquisa e demonstrando fatos relevantes e 
resultados parciais de forma resumida. Esse relatório 
também serve para comunicar alguma dificuldade ou 
qualquer tipo de ocorrência que interfira diretamente no 
trabalho em execução ou que, de uma forma ou de 
outra, possa estar relacionado com a atividade dos 
envolvidos. Os documentos relativos aos relatórios 
parciais devem ser encaminhados anualmente.

O que inserir no relatório parcial segundo a 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep):

Para a elaboração do relatório parcial, devem-se elencar 
os seguintes itens:

1 – Objetivos do projeto de pesquisa atingidos até o 
momento. É necessário descrever os objetivos do projeto 
de pesquisa e aqueles atingidos até o momento e, caso 
nenhum objetivo tenha sido alcançado, explicar o motivo;

2 – Metodologia aplicada até o momento. Nesse ponto, é 
necessário dizer como ocorreu o recrutamento dos 
participantes, o processo de esclarecimento dos 
voluntários, se algum evento adverso ou alguma 
intercorrência ocorreram com algum dos participantes da 

pesquisa e sobre o atendimento ao cronograma de 
trabalho proposto e as dificuldades e/ou os desvios 
ocorridos até o momento. No caso de eventos adversos, 
apresentar a descrição de todos eles, sua relação com o 
estudo, quais as providências tomadas e quais as 
consequências;

3 – Apontar os resultados alcançados. Descrever os 
resultados de forma resumida e o que ainda falta para ser 
finalizado. Relatar, também, se os resultados parciais 
foram publicados ou apresentados em congresso, 
indicando: os autores, o título do trabalho, o nome, o 
local e a data do evento. Caso não existam publicações já 
encaminhadas ou realizadas, indicar a intenção de 
publicação posterior;

4 – Alteração no cronograma ou objetivos específicos. 
Descrever, no relatório, se houve necessidade de 
alteração ou adequação de algum aspecto do projeto. 
Modificações de aspectos do projeto devem estar 
congruentes com pedidos de emenda ao protocolo de 
pesquisa na Plataforma Brasil.

5 – Outras informações que julgar pertinentes;

6 – Pedidos de prorrogação – extensão de prazo. Descrever 
se, durante o período de execução da pesquisa, foi 
necessário pedir prorrogação.

O que é o relatório final?

O relatório final é um registro formal dos resultados da 
pesquisa. Portanto, ele deve ser elaborado no 
encerramento das atividades. Os documentos relativos 
ao relatório final deverão ser encaminhados no prazo de 
até 30 dias após a última data prevista no cronograma de 
execução da pesquisa. Os resultados da pesquisa 

Relatórios
parcial e final

Onde inserir os relatórios na Plataforma Brasil?

Os relatórios parciais e o relatório final devem ser 
enviados ao CEP para apreciação por meio da Plataforma 
Brasil, conforme descrito: na aba “Pesquisador”, localize 
o projeto de pesquisa; em seguida, acesse o item “Gestão 
da Pesquisa” e clique em “Detalhar” e, na sequência, em 
“Enviar Notificação”. Vale ressaltar que, na página do 
CEP da UEMG, se encontra um modelo dos relatórios 
parcial e final, identificado como “Relatório de 
Acompanhamento” e que pode ser utilizado pelos 
pesquisadores. Acesse e confira todos os documentos: 

https://uemg.br/pesquisa/pesquisa/comite-de-etica
#documentos.
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precisam ser apresentados de uma maneira legível, 
tecnicamente correta e de fácil entendimento. Nesse 
relatório, devem constar:

1 – Resumo do trabalho;

2 – Objetivos da pesquisa;

3 – Resultados com discussão e conclusões apropriados. 
Os resultados são o ponto principal do relatório e devem 
ser estruturados de acordo com os objetivos do projeto 
ou temas. É preciso voltar aos objetivos da pesquisa, 
garantir que todos eles estejam cobertos e destacar 
apenas resultados que são de significado estatístico e 
prático.
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