CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 304, DE 09 DE AGOSTO DE 2000

O Plenário do ConselhoNacional de Saúde, em sua CentésimaReuniãoOrdinária, realizadanos dias 09 e 10 de agosto de 2000,
no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº
8.142, de 28 de dezembrode 1990, e Considerando:
- A necessidade de regulamentação complementar da Resolução CNS nº 196/96 (Diretrizes e Normas Regulamentadoras de
PesquisasEnvolvendoSeres Humanos), atribuiçãoda CONEPconformeitem VIII.4.d da mesmaResolução, no que diz respeito à
áreatemáticaespecial “populaçõesindígenas”(itemVIII.4.c.6).
Resolve;
- Aprovaras seguintesNormaspara PesquisasEnvolvendoSeresHumanos– Áreade PovosIndígenas.
I – Preâmbulo
A presente resolução procura afirmar o respeito devido aos direitos dos povos indígenas no que se refere ao desenvolvimento
teórico e prático de pesquisa em seres humanosque envolvama vida, os territórios, as culturas e os recursos naturais dos povos
indígenasdo Brasil. Reconheceaindao direito de participaçãodos índios nas decisõesque os afetem.
Estas normas incorporam, as diretrizes já previstas na Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, e fundamenta-se nos
principais documentos internacionais sobre direitos humanos da ONU, em particular a Convenção 169 sobre Povos Indígenas e
Tribais em Países Independentes e Resolução sobre a Ação da OIT- Organização Internacional do Trabalho - Concernente aos
Povos Indígenase Tribais, de 1989,da Constituição da República Federativa do Brasil ( Título VIII, Capítulo VIII Dos Índios ) e de
toda a legislação nacional de amparo e respeito aos direitos dos povos indígenas enquanto sujeitos individuais e coletivos de
pesquisa.
As pesquisas envolvendo comunidades ou indivíduos indígenas devem corresponder e atender às exigências éticas e científicas
indicadasna Res. CNS 196/96 que contém as diretrizes e normas regulamentadorasde pesquisas envolvendoseres humanose
suas complementares. Em especial deve-se atender também à Resolução CNS 292/99 sobre pesquisa com cooperação
estrangeira, alémde outrasresoluçõesdo CNSsobre ética em pesquisa,os Decretos86715de 10/12/81e 96830,de 15/01/90que
regulamentamo visto temporáriopara estrangeiros.
II – Termose Definições
A presenteresoluçãoadota no seu âmbitoas seguintesdefinições:
1 - Povos Indígenas – povos com organizações e identidades próprias, em virtude da consciência de sua continuidade histórica
comosociedades pré –colombianas.
2 - Índio – quemse considerapertencentea umacomunidadeindígenae é por ela reconhecidocomomembro.
3 - Índios Isolados– indivíduosou gruposque evitamou não estãoem contatocoma sociedadeenvolvente.
III - AspectosÉticosda pesquisa envolvendopovosindígenas.
As pesquisas envolvendo povos indígenas devem obedecer também aos referenciais da bioética, considerando-se as
peculiaridadesde cadapovoe/ou comunidade.
1 - Os benefícios e vantagens resultantes do desenvolvimento de pesquisa, devem atender às necessidades de indivíduos ou
grupos alvo do estudo, ou das sociedades afins e/ou da sociedade nacional, levando-se em consideração a promoção e
manutenção do bem estar, a conservação e proteção da diversidade biológica, cultural, a saúde individual e coletiva e a
contribuiçãoao desenvolvimentodo conhecimentoe tecnologiapróprias.
2 - Qualquerpesquisaenvolvendoa pessoado índio ou a sua comunidadedeve:
2.1 – Respeitar a visão de mundo, os costumes, atitudes estéticas, crenças religiosas, organização social, filosofias peculiares,
diferençaslingüísticase estruturapolítica;
2.2 - Nãoadmitir exploraçãofísica, mental, psicológicaou intelectuale social dos indígenas;
2.3 - Nãoadmitir situaçõesque coloquemem risco a integridadee o bemestar físico, mental e social;
2.4 - Ter a concordância da comunidade alvo da pesquisa que pode ser obtida por intermédio das respectivas organizações
indígenas ou conselhos locais, sem prejuízo do consentimento individual, que em comumacordo com as referidas comunidades
designarão o intermediário para o contato entre pesquisador e a comunidade. Em pesquisas na área de saúde deverá ser
comunicadoo ConselhoDistrital;
2.5 - Garantir igualdadede consideraçãodos interessesenvolvidos,levandoem conta a vulnerabilidadedo grupoem questão.
3 - Recomenda-se, preferencialmente, a não realização de pesquisas em comunidades de índios isolados. Em casos especiais
devemser apresentadasjustificativasdetalhadas.

4 – Será considerado eticamente inaceitável o patenteamentopor outrem de produtos químicos e material biológico de qualquer
naturezaobtidosa partir de pesquisascompovosindígenas.
5 – A formação de bancos de DNA, de linhagens de células ou de quaisquer outros materiais biológicos relacionados aos povos
indígenas, não é admitida sem a expressaconcordânciada comunidadeenvolvida, sem a apresentaçãodetalhadada propostano
protocolo de pesquisa a ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa - CEP e à ComissãoNacional de Ética em Pesquisa CONEP,e a formal aprovaçãodo CEPe da CONEP;
6 – A não observância a qualquer um dos itens acima deverá ser comunicada ao CEP institucional e à CONEP do Conselho
Nacionalde Saúde,para as providênciascabíveis.
IV- O protocoloda pesquisa
O protocoloa ser submetidoà avaliaçãoética deveráatenderao itemVI da Resolução196/96,acrescentando-se:
1 - Compromisso de obtenção da anuência das comunidades envolvidas tal como previsto no item III § 2 desta norma,
descrevendo-se o processode obtençãoda anuência.
2 – Descrição do processo de obtenção e de registro do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE , assegurada a
adequaçãoàs peculiaridadesculturaise lingüísticasdos envolvidos.
V – Proteção:
1 - A realização da pesquisa poderá a qualquer tempo ser suspensa, obedecido o disposto no item III.3.z da Resolução 196/96,
desdeque:
1.1. seja solicitadaa sua interrupçãopela comunidadeindígenaem estudo;
1.2. a pesquisaem desenvolvimento venhaa gerar conflitose/ou qualquertipo de mal estar dentroda comunidade;
1.3. haja violação nas formas de organização e sobrevivência da comunidade indígena, relacionadas principalmente à vida dos
sujeitos, aos recursos humanos, aos recursos fitogenéticos, ao conhecimentodas propriedadesdo solo, do subsolo, da fauna e
flora, às tradiçõesorais e a todasas expressõesartísticasdaquelacomunidade.
VI - Atribuições da CONEP
1 - Dentro das atribuições previstas no item VIII.4.c.6 da Resolução CNS 196/96, cabe à CONEP, após a aprovação do CEP
institucional, apreciaras pesquisasenquadradasnessaárea temática,aindaque simultaneamenteenquadradasem outra.
2 - Parecerda ComissãoIntersetorial de Saúdedo Índio(CISI), quandonecessáriaconsultoria, poderá ser solicitadopela CONEP.
3 - Os casosomissosreferentesaos aspectoséticosda pesquisa,serãoresolvidospela ComissãoNacionalde Ética em Pesquisa.
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